ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE
&
INVESTIMENTOS
DA PRUDENPREV
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019 (dois
mil e dezenove), às
09:00 (nove) horas, na sala dos conselhos, localizada
na sede administrativa
da Prudenprev, situada na Avenida Washington Luiz,
nº 1.345, Centro, nesta

cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença da coord
enadora Selma
Elias Benício Calé, membros titulares: Alessandra Miche
lle Chagas Garcia e

Débora Heloisa Alencar e membros suplentes: Sra.
Angela Maria de Souza

Tolomei e Sr. João Paulo Rosselli Farias ocorreu a Nª
reunião ordinária do

COMITÉ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. Inicio
u-se a reunião com a
Senhora Selma cumprimentando a todos. A senhora
Selma informa aos

membros que o Congresso Estadual da APEPREM será
realizado na cidade

de

Ribeirão Preto, no período de 08 a 10 de Abril do corre
nte ano; informa,

ainda, que participará do Primeiro Congresso Brasileiro de
Investimentos dos

RPPS, no período de 13 a 15 março do corrente
ano, na cidade de
FIorianópolis/SC, organizado pela ABIPEM. Após,
seguindo a pauta, os
membros do Comitê delibera manter as reuniões do
comitê para todas as
terceiras segundas-feiras do mês, às 9:00 horas.
A senhora Selma,
prosseguindo com a pauta, apresenta aos membros planil
ha com resumo dos

dados financeiros e contábeis relativos ao ano de 2018 (dois
mil e dezoito).

Menciona que no exercício de 2018 (dois mil e dezoit
o) o instituto de

previdência obteve um retorno estimado sobre sua carteira de
investimentos de
10,38%, superando a meta atuarial estimada de 9,92% (IPC
A+6% a.a), de
forma que o retorno positivo sobre os investimentos totali
zaram R$

32.878.337,90 (Trinta e Dois Milhões, Oitocentos e
Setenta e Oito Mil,
Trezentos e Trinta e Sete Reais e Noventa Centavos) e retor
no negativo de R$
8.005.832,76 (Oito Milhões, Cinco Mil, Oitocentos e
Trinta e Dois Reais e

Setenta e Seis Centavos). Prosseguindo em sua fala, a senhora
Selma diz que

foram arrecadadas receitas orçamentárias, exceto patrimonia
s, no total de
64.002.093,97 (Sessenta e Quatro Milhões, Dois Mil, Noven
ta e Três Reais e

Noventa e Sete Centavos) e ingresso a título de transferência financ
eira por “44!
parte do Município de Presidente Prudente, devido a insuficiênci
a financeira n &
»
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massa de segurados pertencentes ao
plano financeiro (admitidos até
31/12/2001), no montante de R$ 33.445.1
91 ,98 (Trinta e Três Milhões,
Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Nove
nta e Um Reais e Noventa

e Oito Centavos).

Quanto ao dispêndio de

recursos previdenciários e

administrativos, 3 Prudenprev efetuou paga
mentos no montante de R$

73.204.635,13 (Setenta e Três Milhões,
Duzentos e Quatro Mil, Seiscentos e
Trinta e Cinco Reais e Treze Centavos
) no exercício de 2018 (dois mil e

dezoito). Menciona ainda que o Instituto obte
ve um acréscimo em sua carteira

de investimentos, de 2017 (dois mil e deze
ssete) para 2018 (dois mil e dezoito),

no montante de R$ 49.115.155,95 (Quarenta
e Nove Milhões, Cento e Quinze

Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Nove
nta e Cinco Centavos). A senhora
Selma indaga se há algum questinament
o. Não havendo questionamento,

prossegue-se com a pauta e o Comitê pass
a a analisar as documentações

atualizadas acerca do cenário macroeconômi
co, das expectativas de mercado

e da performance dos segmentos de aplicaçã
o. Foi lida e debatida pelos

membros do comitê a Carta Econômica Mens
al de Dezembro/2018. Após, os

membros do comitê analisa, ainda, a carteira,
aplicações e resgastes, os

retornos dos investimentos, rentabilidade
e risco, resultado das aplicações
financeiras após as movimentações, conf
orme 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 que os
investimentos durante o mês de
Dezembro/2018 contabilizaram variação patr
imonial aumentativa no montante

de R$ 3.653.383,93 (Três Milhões, Seiscent
os e Cinquenta e Três Mil,
Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa
e Três Centavos), havendo
variação patrimonial diminutiva no mês no mont
ante de R$ 130.810,05 (Cento

e Trinta Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinc
o Reais e Sessenta e Quatro
Centavos). Destaca ainda que o saldo total
disponível dos investimentos no

mês de Dezembro/2018, incluindo as disponibilid
ades financeiras, foi de R

274.452.955,15 (Duzentos e Setenta e Quat
ro Milhões, Quatrocentos

Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquent
a e Cinco Reais e Quinze
X/
Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de
Dezembro/2018, IPCA + 6% Nª?
a.a, foi de 0,65% e o Instituto obteve um retorno médi
o de 1,29%, atingindo aªª_
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meta atuarial do mês. A senhora
Selma apresenta o Relatório do Qua
rto
Trimestre de 2018 (dois mil e dezo
ito), disponibilizando cópias para
os

presentes. Reportando-se aos dados cons
tantes no relatório, a senhora Selma
menciona que, ao final do 4º (quarto) trim
estre de 2018 (dois mil e dezoito), a

carteira do Prudenprev totalizava R$ 273.
094.962,88 (duzentos e setenta e três
milhões, noventa e quatro mil, novece
ntos e sessenta e dois reais e oitenta
e

oito centavos), apresentando uma evolução
nominal de 21,19% em relação ao
saldo final do ano de 2017 (dois mil
e dezessete), quando a carteira de
investimentos totalizava R$ 225.337.180,
31 (duzentos e vinte e cinco milhões,

trezentos e trinta e sete mil, cento e oite
nta reais e trinta e um centavos).

Quanto a sua distribuição, contemplava
92,80% dos recursos em renda fixa e
7,20% em renda variável. Em relação
ao enquadramento, diz que ao término

do 4º (quarto) trimestre de 2018 (dois mil
e dezoito), a Prudenprev cumpriu os

requisitos constantes na legislação e
em sua política de investimentos, não
ocorrendo casos de desenquadrament
o de fundos de investimentos. Menciona
que neste trimestre a rentabilidade
nominal do Instituto foi de 10,38%,
apresentando um resultado superavitári
o de 0,46% em relação a meta atuarial
de 9,92% no período. No tocante a dist
ribuição 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 estes são considerados

baixos,

com

concentração

em

fundos

de

investimentos

formados

exclusivamente por títulos públicos fede
rais. Em continuidade, diz que o

relatório trimestral traz sugestões de real
ocações, assunto este que será o

próximo item em pauta a ser tratado. Apó
s apresentação do relatório trimestral

de investimentos, a senhora Selma perg
unta se há algum esclarecimento

adicional a ser feito. Não havendo, inici
a a votação para aprovação do

Relatório de Investimentos referente ao 4º
Trimestre de 2018 (dois mil e
dezoito). Os membros do Comitê, apó
s realização de análise

acompanhamento dos investimentos, nad
a se opõem ao relatório, visto qu
este atende as normas legais, sendo ele
aprovado por unanimidade. Em

sequencia, a senhora Selma aborda o últi
mo item em pauta,

análise e

aprovação de realocação de recursos, escl
arece que a Prudenprev solicitou » "

ª

agº
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Consultoria em Investimentos Mais
Valia, no início de 2019 (dois mil
e

dezenove), análise sobre sua cart
eira de investimentos, visando adot
ar
estratégias que proporcionem boas
oportunidades de retorno ao longo de
2019

(dois mil e dezenove). Em resposta,
a Consultoria em Investimentos emitiu
relatório trazendo algumas recomenda
ções, o qual tratou em primeiro luga
r
sobre as alterações promovidas na
Resolução CMN nº 3922/2010, por
intermédio da Resolução CMN nº 4.69
5/2018, onde estabelece que fundos com
percentual de participação de mais de
20% do total de recursos do RPPS est
ão
vedados de receber novas aplicações,
sendo que na carteira de investimento
s

da Prudenprev os Fundos de Investim
entos FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RFL
P

(CNPJ 10.740.658/0001—93) e FI CAIXA
BRASIL IMA GERAL TP RF LP (CNPJ

11.061.217/0001—28), extrapolaram este
percentual, todavia, a Resolução CM
N
nº 4.695/2018 concedeu prazo até
26 de Maio de 2019 para realocar
os
recursos que excedem o percentual,
ou seja, a carteira de investimentos
do
Instituto somente estará desenquad
rada após maio de 2019 (dois mil
e
dezenove). Explica que fundos atre
lados ao IMA-B e IMAB-5+ vem
apresentando boas oportunidades de
rentabilidade, e por tal motivo foi suge
rido
pela Consultoria realocação de recu
rsos para os Fundos de Investimento
s:

CAIXA Brasil IMA-B 5+ (CNPJ 10.577.503/0
001-88), BB Previdenciário IMA-B
5+ (CNPJ 13.327.340/0001-73), CAIXA NOV
O BRASIL FIC IMA—B RF LP
(CNPJ 10.646895/0001-90) e BRADES
CO FIA SMALL CAP PLUS (CNPJ
06.988623/0001-09). A senhora Selma
relembra a todos que os Fundos
CAIXA Brasil IMA-B 5+ (CNPJ 10.577.50
3/0001—88) e BB Previdenciário IMA-B
5+ (CNPJ 13.327.340/0001-73) foram cre
denciados em dezembro de 2018
(dois mil e dezoito) e que não foram real
izados aportes iniciais nestes naquela
oportunidade, sendo necessário nesta opo
rtunidade a analise e aprovação
para investimento inicial por parte do Comi
tê. Feitas as considerações, os

membros do Comitê passam a anal
isar as documentações e relatório de

realocação e após todas as análises nece
ssárias, os membros do Comitê,
unanimidade, são favoráveis ao investim
ento inicial nos Fundos CAIXA Brast
IMA-B 5+ (CNPJ 10.577.503/0001-88) e
BB Previdenciário IMA—B 5+ (CNPJ
13.327.340/0001-73). Os membros do Com
itê aprova, ainda, por unanimidade,

as seguintes realocações: resgate de R$ 3.0
00.000,00 (três milhões) do fundo
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de investimento CAIXA FI BRASIL IRF
-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670/0001-06
)
da conta 224.003-5 (grupo capitalizado
), aplicando R$ 1.500.000,00 (um mil
hão
e quinhentos mil reais) no Fundo de
Investimentos CAIXA Brasil IMA—B 5+
(CNPJ 10.577.503/0001-88) da con
ta 224.003—5 (grupo capitalizado),
e
aplicando R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais) no Fundo de
Investimentos BB Previdenciário IMA
-B 5+ (CNPJ 13.327.340/0001-73)
da

conta 87027—7 (grupo capitalizado);
resgate de R$ 1.000.000,00 (um mil
hão de

reais) do Fundo de Investimentos CAI
XA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
(CNPJ 03.737206/0001-97) da con
ta 224.003-5 (grupo capitalizado),
e
aplicação de R$ $ 1.000.000,00
(um milhão de reais) do Fundo
de
Investimentos BRADESCO FIA SMALL
CAP PLUS (CNPJ 06.988.623/0001-

09) da conta 12237-8 (grupo capitali
zado). Por fim, os membros do Com
itê
constatam que os investimentos est
ão de acordo com as normas lega
is e

quanto às aplicações e resgates necess
ários durante o mês, o Comitê delibera
que sejam seguidas as orientações rep
assadas pela consultoria. Foi oferecid
a

a palavra a quem dela quisesse faze
r uso. Ninguém querendo fazer uso
da

palavra, os trabalhos foram encerrados.
Registra—se que todo material utilizado

durante a reunião encontra—se anexad
o a presente ata. Nada mais havend
o,
encerra-se a presente ata que foi por
mim, Selma Elias Benício Cale lavrada
com assinatura dos presentes.
Comitê de Investimento:

VL/

Débora e oisa Alencar
Memb o Titular

Angela Maria de Souza Tolomei
Membro Suplente

João Fªse; Farias
Membro Suplente

'
. erintendência Previdenciar
ia :
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