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ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 
às 9h00 (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 Débora Heloiza Alencar 
e Alessandra Michelle Chagas Garcia e membro suplente Senhor João Paulo 
Rosselli Farias ocorreu a 102ª 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. 
Após, 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 outubro/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 outubro de 
2021 (dois mil e vinte e um), e diz que, no fechamento de outubro de 2021 
(dois mil e vinte e um), os investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 
421.324.917,68 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e vinte e quatro 
mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), apresentando 
variação patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês de 
R$  3.107.171,42 (três milhões, cento e sete mil, cento e setenta e um reais e 
quarenta e dois centavos), e no acumulado de 2021 (dois mil e vinte e um), o 
montante de R$ 25.948.626,23 (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e 
oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e viente e três centavos). Quanto a 
variação patrimonial negativa, a carteira de investimentos da Prudenprev, no 
mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), apresentou o montante de R$ 
10.141.292,69 (dez milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa e 
dois reais e sessenta e nove centavos), e no acumulado de 2021(dois mil e 
vinte e um), o montante de R$ 34.816.811,00 (trinta e quatro milhões, 
oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e onze reais). Continuando em sua fala, 
a Senhora Selma diz que no mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um) a 
carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio negativo de 
aproximadamente -1,67%, ante uma meta atuarial de 1,70%,  não atingindo, 
desta forma, a meta atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda 
que no mês outubro 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. Dando 
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continuidade a pauta, a Senhora Selma aborta o próximo item em pauta, a 
análise e aprovação do Relatório de Investimentos Trimestral, referente ao 3º 
(Terceiro) Trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um). A Senhora Selma 
apresenta o relatório trimestral de investimentos mencionando que ele foi 
elaborado pela empresa Mais Valia Consultoria, cujo objetivo é apresentar a 
evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos da Prudenprev 
no período em questão. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a 
Senhora Selma menciona que, ao final do 3° (terceiro) trimestre de 2021 (dois 
mil e vinte e um), encerrado em 30 (trinta) de setembro de 2021 (dois mil e 
vinte e um), a carteira da Prudenprev totalizava R$ 425.609.555,92 
(Quatrocentos e Vinte e Cinco Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Quinhentos e 
Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), apresentando uma 
evolução nominal de 5,58% em relação ao saldo final do ano de 2020, 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 73,83% 
dos recursos em renda fixa, 16,77% em renda variável e 9,40% em 
investimentos no exterior. Em relação ao enquadramento, diz que ao término 
do 3° (terceiro) trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), a Prudenprev cumpriu 
os requisitos constantes na legislação, Resolução 3.922/10, alterada pela 
Resolução 4.604/17 e 4.695/18, não ocorrendo casos de desenquadramento 
de fundos de investimentos. No tocante a distribuição dos recursos por gestor, 
esclarece que o Instituto possui recursos distribuídos entre 5 (cinco) gestores, 
Caixa Econômica Federal, Vinci Equities, BB DTVM, Rio Bravo e BRAM. 
Menciona que a rentabilidade nominal no terceiro trimestre foi negativa em 0,49 
frente uma meta atuarial de 11,22%. Esclarece que os impactos e 
desdobramentos decorrentes da pandemia do COVID 19 continua refletindo 
para o resultado insatisfatório na carteria de investimentos da autarquia, 
ficando a rentabilidade nominal em 11,70% abaixo da meta atuarial (IPCA 
+5,45%). Em relação aos riscos da carteira neste trimestre, diz que 
permanecem elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações 
das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e 
privados. Após as explanações, a Senhora Selma indaga se há algum 
questionamento. Não havendo qualquer apontamento, os membros do Comitê, 
após realização de análise e acompanhamento dos investimentos, nada se 
opõem ao relatório, visto que este atende as normas legais e aprovam, por 
unanimidade, o Relatório Trimestral de Investimentos relativo ao 3º (Terceiro) 
Trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um). Dando continuidade a pauta, a 
Senhora Selma aborda o último item em pauta, qual seja, análise e aprovação 
de realocação de recursos na carteira da Prudenprev, ante o cenário 
econômico atual. A Senhora Selma informa que solicitou à Consultoria de 
Investimentos Mais Valia a realização de análise quanto a composição da 
carteira de investimentos da Prudenprev. A Consultoria de Investimentos Mais 
Valia, ante o cenário político e econômico atual, apresentou algumas 
recomendações de realocações de recursos pertencentes ao grupo 
capitalizado (admitidos no serviço público a partir de 2002), visando aproveitar 
as janelas de oportunidades de longo prazo, sendo: a) transferência (resgate) 
de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) do Fundo de 
Investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670.0001-06) 
para aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP 
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RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-88); b) transferência (resgate) de R$ 
2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FI 
BRASIL IMA GERAL TP RF (CNPJ 11.061.217/0001-28) para aplicação no 
Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF LP (CNPJ 
10.577.503/0001-88), visando aproveitar a abertura de taxas das NTN B mais 
longas. Após as explanações, a Senhora Selma indaga se há algum 
questionamento. Não havendo nenhum questionamento, os membros do 
Comitê passam a analisar os rendimentos dos fundos de investimento da 
carteira, os rendimentos da cota diária, analisando os rendimentos do dia, mês, 
ano e doze meses, e-mail de recomendação da consultoria de investimentos, 
extrato consolidado de ativos e politica de investimentos de 2021 (dois mil e 
vinte e um). Após análise das documentações, rentabilidades e recomendação 
da consultoria de investimentos os membros do Comitê deliberam e aprovam, 
por unanimidade, a realocação dos recursos, do grupo previdenciário 
(capitalizado), da conta 224003-5, da seguinte forma: a) transferência (resgate) 
de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) do Fundo de 
Investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670.0001-06) 
para aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP 
RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-88); b) transferência (resgate) de R$ 
2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FI 
BRASIL IMA GERAL TP RF (CNPJ 11.061.217/0001-28) para aplicação no 
Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF LP (CNPJ 
10.577.503/0001-88), visando aproveitar a abertura de taxas das NTNs B mais 
longas, almejando ao final com essas estratégias obter maior rentabilidade e 
atingimento da meta atuarial. No mais, 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 
encontra-se anexado 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.    
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