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ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14:00 
(quatorze) 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, membro titular: Senhora Alessandra Michelle 
Chagas Garcia e membros suplentes: Senhora Angela Maria de Souza Tolomei 
e o Senhor João Paulo Rosselli Farias ocorreu a 96ª reunião ordinária do 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. Na presente reunião, assume a 
qualidade de membro titular a Senhora Angela Maria de Souza Tolomei, em 
virtude da falta justificada da Senhora Débora Heloíza Alencar. 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. Foi lida e debatida pelos membros do comitê a carta 
econômica mensal do mês de março/2021. Após, os membros do comitê 
analisaram a carteira, aplicações e resgates, 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 Senhora Selma 
informa ainda que os investimentos durante o mês de Março/2021 
contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 
4.878.344,97 (Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e 
Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos), havendo variação 
patrimonial diminutiva no mês no montante de R$ 644.665,73 (Seiscentos e 
Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Três 
Centavos). Destaca ainda que o saldo total disponível dos investimentos no 
mês de Março/2021, incluindo as disponibilidades financeiras, foi de R$ 
407.149.526,57 (Quatrocentos e Sete Milhões, Cento e Quarenta e Nove Mil, 
Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Informa que a 
meta atuarial do mês de Março/2021, IPCA + 0,45% a.m, foi de 1,38% e o 
Instituto obteve um retorno médio de 1,05%, não atingindo a meta atuarial no 
mês de Março/2021. Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, a senhora Selma prossegue com 
pauta  e apresenta o Relatório do 1º (Primeiro) Trimestre de 2021 (dois mil e 
vinte e um), disponibilizando cópias aos presentes. Reportando-se aos dados 
constantes no relatório, a Senhora Selma menciona que, ao final do 1° 
(primeiro) trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), a carteira da Prudenprev 
totalizava R$ 405.011.862,15 (Quatrocentos e Cinco Milhões, Onze Mil, 
Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos), apresentando um 
crescimento nominal de 0,62% em relação ao saldo final do ano de 2020 (dois 
mil e vinte), quando a carteira de investimentos totalizava R$ 402.524.418,45 
(Quatrocentos e Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e 
Dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos). Quanto a sua distribuição, 
contemplava 77,55% dos recursos em renda fixa, 18,50% em renda variável e 
3,95% em investimentos no exterior. Em relação ao enquadramento, diz que ao 
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término do 1° (primeiro) trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), a Prudenprev 
cumpriu os requisitos constantes na legislação e em sua política de 
investimentos, não ocorrendo casos de desenquadramento de fundos de 
investimentos. Menciona que a rentabilidade nominal do 1º (primeiro) trimestre 
de 2021 (dois mil e vinte e um) do Instituto foi  negativa em 0,96%, situando 
abaixo de sua meta atuarial em 4,33%. A senhora Selma destaca, como 
mencionado no relatório trimestral, que neste trimestre além da pandemia do 
Covid 19, observou-se no mercado interno aspectos com forte influência sobre 
os mercados, tais como a instabilidade politica econômica com troca de 
ministros da saúde e das forças armadas, situação das contas públicas, 
discussões sobre o orçamento público federal, retomada de auxílios 
emergenciais, crescimento da inflação, dentre outros fatores. No tocante a 
distribuição dos recursos por gestor de recursos, esclarece que o Instituto 
possui recursos distribuídos entre 5 (cinco) gestores, Caixa Econômica 
Federal, Vinci Equities, BB DTVM, Rio Bravo e BRAM. Em relação aos riscos 
da carteira, diz que, naquele trimestre, estes permaneceram afetados pelo 
cenário político-econômico na medida em que segue o cenário de oscilações 
positivas das cotações das ações e, no segmento de renda fixa, em variações 
majoritariamente negativas, dos preços dos ativos de emissores públicos e 
privados. Após apresentação do relatório trimestral de investimentos, a 
Senhora Selma pergunta se há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não 
havendo, inicia a votação para aprovação do Relatório de Investimentos 
referente ao 1° Trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um). Os membros do 
Comitê, após realização de análise e acompanhamento dos investimentos, em 
nada se opõem a aprovação do relatório do primeiro trimestre de 2021 (dois mil 
e vinte e um), visto que este atende as normas legais, sendo ele aprovado por 
unanimidade. Por fim, os membros do Comitê constatando 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 todo material utilizado durante a reunião 
encontra-se anexado a presente ata. Nada mais havendo, encerra-se a 
presente ata que foi por mim, Selma Elias Benício Calé, lavrada com assinatura 
dos presentes. 
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