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ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
10:00 (dez) horas, na sala dos conselhos, localizada na sede administrativa da 
Prudenprev, situada na Avenida Washington Luiz, n° 1.345, Centro, nesta 
cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença da coordenadora Senhora  
Selma Elias Benício Calé, membros titulares: Senhora Alessandra Michelle 
Chagas Garcia e Senhora Débora Heloiza Alencar e membros suplentes: 
Senhora Angela Maria de Souza Tolomei e Senhor João Paulo Rosselli Farias, 
presente ainda o Senhor Alexandre de Barros Marini, Superintendente da 
Prudenprev ocorreu a 95ª reunião ordinária do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS da Prudenprev. Iniciou-se a reunião com a Senhora Selma 
cumprimentando a todos e logo após apresenta a pauta a ser tratada, 
entregando aos membros as documentações a serem utilizadas durante a 
reunião, bem como material atualizado acerca do cenário macroeconômico, 
das expectativas de mercado e da performance dos segmentos de aplicação. A 
senhora Selma explica aos membros e convidados que o primeiro item em 
pauta, apresentação cenário econômico e produtos de investimento pela 
instituição financeira Itaú, será realizada por videoconferêcia, através da 
plataforma Teams. Ato seguinte, faz as apresentações dos presentes aos 
representantes do Banco Itaú, Senhor Fabio Pedro de Souza e Chrystie 
Lombardi. Dando continuidade, segue com a fala a Senhora Chrystie onde a 
mesma realiza explanação sobre o cenário macroeconômico, bem como 
apresenta a grade com alternativas de estratégias dedicadas ao mercado 
externo, além de alternativas de fundos Itaú em destaque. Feitas as 
explanações, os representantes da instituição financeira se despedem e 
agradecem a oportunidade de participação na presente reunião deste comitê. 
Após, a Senhora Selma, prosseguindo com a pauta, informa aos membros do 
comitê que a Prudenprev conseguiu obter a certificação Pró-Gestão RPPS, 
Nível I, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária 
relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação 
Previdenciária. A Senhora Selma apresenta ainda informações atualizadas 
acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de mercado e do 
desempenho dos segmentos de aplicação. Foi lida e debatida pelos membros 
do comitê a Carta Econômica Mensal de Fevereiro/2021 e material produzido 
pela empresa de consultoria sobre investimentos no exterior. Após, os 
membros do comitê analisaram a carteira, os retornos dos investimentos, 
rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as 
movimentações, conforme dados fornecidos pela planilha de rendimento 
mensal dos fundos de investimentos fornecido pela contabilidade, bem como 
através do extrato da plataforma da consultoria Mais Valia. A Sra. Selma 
informa que os investimentos durante o mês de  fevereiro do corrente ano 
contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 
313.210,22 (Trezentos e Treze Mil, Duzentos e Dez Reais e Vinte e Dois 
Centavos), havendo variação patrimonial diminutiva no montante de R$ 
5.718.982,38 (Cinco Milhões, Setecentos e Dezoito Mil, Novecentos e Oitenta e 
Dois Reais e Trinta e Oito Centavos). Destaca ainda que o saldo total 
disponível dos investimentos no mês de fevereiro/2021, incluindo as 
disponibilidades financeiras, foi de R$ 400.251.588,00 (Quatrocentos Milhões, 
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Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais). Informa 
que a meta atuarial do mês de fevereiro/2021, IPCA + 0,45% a.m, foi de 1,31% 
e o Instituto obteve um retorno médio negativo aproximado de -1,35%, não 
atingindo a meta atuarial no mês de fevereiro/2021. Os membros do Comitê 
constatam que os investimentos estão de acordo com as normas legais e 
quanto às aplicações e resgates necessários durante o mês, o Comitê delibera 
que sejam seguidas as orientações repassadas pela consultoria. Foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da 
palavra os trabalhos foram encerrados. Registra-se que o material utilizado 
durante a reunião está anexo a presente ata. Tendo sido lida, aprovada e nada 
mais havendo a tratar eu, Selma Elias Benício Calé, Coordenadora do Comitê, 
encerro e lavro a presente ata, com a assinatura dos presentes. 
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