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ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
9:00 (nove) 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,  membro suplente: Senhora 
Angela Maria de Souza Tolomei e ainda membro da Superintendência 
Previdenciária, o Senhor Alexandre de Barros Marini, Superintendente da 
Prudenprev ocorreu a 98ª reunião ordinária do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS da Prudenprev. O Senhor João Paulo Rosselli Farias, 
membro suplente, justificou a ausência. 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 informa aos membros do Comitê que a Prudenprev irá fornecer 
aos membros dos conselhos e deste comitê curso de capacitação para os 
interessados na prestação do exame de certificação APIMEC CGRPPS na 
primeira semana de agosto. A Senhora Alessandra, Débora e Angela 
manifestaram interesse em participar do curso de certificação. A Senhora 
Selma informa ainda que entre os dias 16 a 18 de agosto do corrente ano 
ocorrerá o XIV Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem e que a Prudenprev 
também participará, na modalidade “on line”. Após as informações gerais, a 
Senhora Selma, prosseguindo com a pauta, explana sobre as 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 Junho/2021, que explanou 
sobre o encerramento do primeiro semestre de 2021. 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 Senhora Selma, apresenta aos 
membros do comitê a planilha de resumo de informações contábeis e planilha 
de rendimento mensal dos fundos de investimento elaborada pelo setor de 
contabilidade da Prudenprev do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), 
e diz que, no fechamento de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), os 
investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 423.870.434,02 (quatrocentos e 
vinte e três milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e quatro 
reais e dois centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, 
derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 1.027.807,63 (um milhão, 
vinte e sete mil, oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), e no 
acumulado de 2021 (dois mil e vinte e um), o montante de R$ 18.978.705,91 
(dezoito milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e cinco reais e 
noventa e um centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de 
investimentos da Prudenprev, no mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), 
apresentou o montante de R$ 1.123.356,72 (um milhão, cento e vinte e três mil, 
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trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos). Continuando em 
sua fala, a Senhora Selma diz que no mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e 
um) a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio 
negativo de -0,02%, ante uma meta atuarial de 0,98%,  não atingindo, desta 
forma, a meta atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda que 
no mês junho de 2021(dois mil e vinte e um) não ocorreram aplicações em 
novos fundos de investimentos. Efetuadas as explanações, a Senhora Selma 
indaga se há alguma pergunta quanto a composição da carteira de 
investimentos do Instituto, não havendo qualquer apontamento. 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 novamente 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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