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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 
PRUDENPREV 
 
Aos 04 (trinta) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14 (quatorze) 
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 ocorreu a 31ª Reunião 
Extraordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. A Senhora Angela 
Maria de Souza Tolomei e o Senhor João Paulo Rosselli Farias, ambos, membros 
suplentes, justificaram a ausência. A referida reunião foi convocada pela coordenadora 
do Comitê visando deliberar sobre a transferência do serviço de gestão da carteira de 
fundos da Caixa Econômica Federal  para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A – Caixa Asset, inscrita no CNPJ sob nº 42.040.639/0001-40. A Senhora 
Selma informa aos membros do comitê que a Prudenprev recebeu e-mail dos fundos de 
investimentos que têm sob sua gestão a Caixa Econômica Federal para participar de 
Assembleia destes fundos, tendo como pauta deliberar sobre a transferência do serviço 
de gestão da carteira do fundo para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A – Caixa Asset. A Caixa Asset será a empresa do conglomerado Caixa 
Econômica Federal responsável pela gestão de recursos dos fundos de investimento da 
Caixa. A Criação da Caixa Asset  tem por objetivo equiparar a estrutura da Caixa às 
melhores práticas de mercado e permitir a ampliação da oferta de soluções adequadas 
para cada tipo de investidor nos diversos segmentos do mercado. A Senhora Selma 
esclarece que a gestão da carteira dos fundos sob a gestão da Caixa Econômica 
Federal eram realizadas por meio da Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos 
de Terceiros da Caixa. Esclarece ainda que as deliberações serão tomadas por 
manifestação de voto dos cotistas através de formulário a ser encaminhado por e-mail. 
Após as explanações e análise das documentações necessárias, os membros do 
comitê, deliberaram, por unanimidade, aprovar a transferência do serviço de gestão da 
carteira dos fundos sob a gestão da Caixa Econômica Federal para a Caixa Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A – Caixa Asset, inscrita no CNPJ sob nº 
42.040.639/0001-40 e autorizar a Administradora desses fundos a promover a 
consolidação do regulamento do Fundo, em até 30 (trinta) dias úteis após a divulgação 
do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados 
cadastrais da Caixa Asset, conforme formulários para manifestação de voto, anexo a 
presente ata. Nada mais havendo a tratar, 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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