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ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
às 9 (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, membro titular: Senhora Débora Heloiza Alencar e 
membros suplentes: Senhora Angela Maria de Souza Tolomei e Senhor João 
Paulo Rosselli Farias ocorreu a 104ª reunião ordinária do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS da Prudenprev.  A Senhora Alessandra Michelle Chagas 
Garcia justificou a ausência, por estar de licença premio. Assume na presente 
reunião na qualidade de titular o João Paulo Rosselli Farias, face a ausência da 
Senhora Alessandra. Iniciou-se a reunião com a Senhora Selma 
cumprimentando a todos e informa que a presente reunião será transmitida ao 
vivo pela rede social da Prudenprev (Facebook) para cumprimento da Lei 
Municipal nº 10.401/2021. Após, a Senhora Selma 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. Em seguida, iniciando-se a pauta o Comitê delibera, 
por unanimidade, manter as reuniões do comitê para todas as terceiras 
segundas-feiras do mês, às 9:00 horas. Após a Selma, seguindo com a pauta, 
passa a explanar sobre o relatório com resumo dos dados financeiros e 
contábeis relativos ao exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), explanando 
sobre as receitas, despesas, saldo financeiro dos investimentos e sobre a meta 
atuarial daquele exercício, conforme material anexo a presente ata. Perguntado 
se havia algum questionamento, nada havendo, prossegue-se com a pauta. 
Após, dando continuidade, foi realizada a apresentação de informações 
atualizadas acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de mercado 
e do desempenho dos segmentos de aplicação. 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. Prosseguindo com a pauta, a Senhora Selma informa 
que os investimentos durante o mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e 
um) contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 
3.505.945,92 (Três Milhões, Quinhentos e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e 
Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), havendo variação patrimonial 
diminutiva no montante de R$ 200.461,73 (Duzentos Mil, Quatrocentos e 
Sessenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos). Destaca ainda que o saldo 
total disponível dos investimentos no mês de dezembro/2021, incluindo as 
disponibilidades financeiras, foi de R$ 440.247.481,99 (Quatrocentos e 
Quarenta Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e 
Um Reais e Noventa e Nove Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de 
dezembro/2021, IPCA + 0,45% a.m, foi de 1,22% e o Instituto obteve um 
retorno aproximado de 0,76%, não atingindo a meta atuarial no mês de 
dezembro/2021. Os membros do Comitê constatam que os investimentos estão 
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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. Em continuidade, a Senhora Selma 
apresenta o Relatório do Quarto Trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), 
disponibilizando cópias para os presentes. Reportando-se aos dados 
constantes no relatório, a Senhora Selma menciona que, ao final do 4° (quarto) 
trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), a carteira de investimentos da 
Prudenprev totalizava R$ 440.189.018,84 (Quatrocentos e Quarenta Milhões, 
Cento e Oitenta e Nove Mil, Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos), 
apresentando um crescimento nominal de 9,36% 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 75,08% dos recursos em renda fixa e 15,38% em 
renda variável e 9,54% em investimentos no exterior. Em relação ao 
enquadramento, diz que ao término do 4° (quarto) trimestre de 2020 (dois mil e 
vinte), 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 ano de 
2021 (dois mil e vinte e um) do Instituto foi de 0,23%, apresentando um 
resultado negativo de 15,80% em relação a meta atuarial de 16,03% no 
período, refletindo assim os impactos da pandemia do Covid 19, combinado 
com inflação ascendente. 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 elevados na medida em que seguiu-se o cenário de fortes 
oscilações das cotações das ações e 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 4° 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 ao relatório, visto que este atende as 
normas legais, sendo  aprovado por unanimidade o Relatório de Investimentos 
referente ao 4º Trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um). Dando continuidade a 
pauta, a Senhora Selma aborda o próximo 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$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) do Fundo de Investimentos 
CAIXA FIC  BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55 e 
sua aplicação, em partes iguais, de forma coordenada com a consultoria Mais 
Valia e as alterações de taxas verificadas ao longo de 2022, no fundo de 
investimento CAIXA BRASIL IMA-B 5 MAIS, CNPJ 10.577.503/0001-88. A 
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Senhora Selma esclarece que as realocações ocorreriam de forma gradual e 
que a recomendação da consultoria é que neste momento a primeira 
realocação seria no valor de R$ 5.000.000.00 (Cinco Milhões), 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. 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$ 20.000.000,00 
(Vinte Milhões de Reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FIC  BRASIL 
GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55 e sua aplicação, em 
partes iguais, de forma gradual e coordenada com a consultoria Mais Valia e de 
acordo com as alterações de taxas verificadas ao longo de 2022, no fundo de 
investimento CAIXA BRASIL IMA-B 5 MAIS, CNPJ 10.577.503/0001-88, 
aprovando-se nesse momento, a realocação nos seguintes moldes: resgate de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimentos CAIXA 
FIC  BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55 e sua 
aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF 
LP (CNPJ 10.577.503/0001-88), visando, assim, aproveitar a abertura de taxas 
das NTNs B mais longas, almejando ao final com essas estratégias obter maior 
rentabilidade e atingimento da meta atuarial. Prosseguindo com a pauta, a 
Senhora Selma aborda o último item em pauta, análise e aprovação da Política 
de Investimentos para o ano de 2022. A Senhora Selma, explica que a Política 
de Investimentos é um documento de planejamento de extrema importância 
para o Instituto de Previdência, visto que este representa uma formalidade legal 
que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativo aos 
seus investimentos, agindo como instrumento necessário para garantir a 
consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-
financeiro do regime próprio de previdência social. Esclarece que esta é uma 
exigência da Secretaria de Previdência Social e que a mesma já esta 
atualizada de acordo com a nova Resolução do Conselho Monetário Nacional 
nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. Em seguida, apresenta a Minuta da 
Política de Investimentos para o exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois),  já 
encaminhada aos membros do comitê. Dando continuidade, passa a analisar, 
junto aos membros do comitê, a minuta apresentada. A Senhora Selma  
destaca na minuta os objetivos da gestão, a definição da metodologia de 
seleção de investimentos, as limitações, restrições e vedações das aplicações 
financeiras, o cenário macroeconômico e projeções econômicas, alocação de 
recursos, limites dos investimentos conforme a Resolução CMN nº 4.963/2021, 
conversão dos artigos da Resolução 3.922/2010 para a Resolução 4.963/2021, 
estratégias de alocação para o ano de 2022 (DPIN 2022) e encerra com as 
considerações finais. A Senhora Selma indaga se há algum questionamento 
sobre a Minuta da Política de Investimentos apresentada. Nada havendo, a 
senhora Selma inicia a votação para aprovação ou reprovação da Política de 
Investimentos do exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois). Os membros do 
Comitê presentes, após análise das estratégias de alocação de recursos e 
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requisitos legais pertinentes à elaboração da Política de Investimentos, por 
unanimidade, são favoráveis a sua aprovação. 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.           
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