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ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTO DA PRUDENPREV 

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
11:00 (onze) horas, na sala dos conselhos, na sede administrativa da 
Prudenprev, situada na Avenida Washington Luiz, 1345, Centro, em 
Presidente Prudente, com a presença da coordenadora Senhora Selma 
Elias Benício Calé,  membros titulares Senhoras Alessandra Michelle 
Chagas Garcia e Débora Heloíza Alencar, presente ainda membro 
suplente, Senhora Angela Maria de Souza Tolomei, ocorreu a 29ª 
Reunião Extraordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS da 
Prudenprev. O Senhor João Paulo Rosselli Farias justificou a ausência. 
A referida reunião foi convocada pela coordenadora do Comitê, a fim de 
analisar e aprovar a realocação de recursos da 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 abertura de janela de oportunidade para migração dos recursos do 
fundo de investimento CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA, CNPJ 
01.525.057/0001-77 para o fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA, CNPJ 
13.058.816/0001-18, tendo em vista os noticiários de valorização do 
IBOVESPA atingindo patamares de 122 a 125 mil pontos, face aos 
avanços em relação a eficácia da vacinação contra o coronavírus. 
Informa ainda, que a Consultoria de Investimentos Mais Valia emitiu 
parecer favóravel a migração dos recursos, destacando que os recursos 
a serem resgatados do fundo CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA , CNPJ 
01.525.057/0001-7 estão com taxa de administração maior, com gestão 
menos ativa que o FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA, CNPJ 
13.058.816/0001-18, destacando, ainda, que a rentabilidade de ambos 
está proxima a 2,7% em 2021 e o fundo a ser resgatado fechou no 
campo positivo, tendo recuperado as desvalorizações advindas dos 
efeitos da pandemia no mercado de renda variável. Destaca, por fim, 
que a reunião destes recursos representa economicidade e praticidade 
na gestão dos recursos da Prudenprev, pois ambos os fundos têm o 
mesmo perfil de risco e indexador como benchmark (IBOVESPA). A 
senhora Selma informa que o saldo disponível para resgate total do 
fundo CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA, CNPJ 01.525.057/0001-7 
encontra-se em aproximadamente dezessete milhões de reais e que o 
valor exato somente ocorre com a cotização do fundo que é D+1. 
Esclarece, ainda, que o fundo liquida em D+3, tendo o risco de um dia 
de variação da cota e dois dias sem o recurso para aplicar. 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, relatório da consultoria de investimentos, extrato 
consolidado de ativos e política de investimentos de 2021 (dois mil e 
vinte e um). Após análise das documentações, rentabilidades e com 
fundamento no relatório da consultoria de investimentos os membros do 
Comitê deliberam e aprovam, por unanimidade, a realocação dos 
recursos. E ainda, aprovam, por unanimidade, o resgate total dos 
recursos/cotas do fundo CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA, CNPJ 
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01.525.057/0001-77 para posterior aplicação do saldo total dos recursos 
disponível no fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA, CNPJ 
13.058.816/0001-18, recursos estes do grupo previdenciário 
(capitalizado), da conta 224003-5. 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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