
• Municípi'o de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Ata N° 02 - Reunião Extraordinária de 11/02/2021

DATA: 11 de fevereiro 2021.
INíCIO: 14:00 horas - Término: 15:45 horas
LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

MEMBROS:
Willian Anderson C. N. Barreto, Vandré Luiz F. Oliveira e Silvia Meneghel

PAUTA:
1 Reunião conjunta com a Consultoria Crédito e Mercado para análise da

carteira de investimentos e projeções para 2021;

1- A empresa de consultoria Crédito e Mercado, representada por sua consultora
Simone iniciou a apresentação com o demonstrativo dos resultados alcançados em
2020. Em seguida, deu início ao posicionamento da consultoria em relação ao
exercíclo de 2021. Com projeção de alta 'na taxa de juros. em 1,5 pontos
percentuais, câmbio próximo à R$ 5,00 e inflação de 3,60% (IPCA)], os fundos de
renda fixa para 2021 tendem a não superar a meta atuarial do exercício. Em
contrapartida, a expectativa de reaquecimento da economia nacional e global prevê
crescimento acima da meta atuarial para os fundos de renda variável, sugerindo
assim a ampliação na exposição neste segmento dos atuais 10% (dez por cento)
para aproximadamente 18% (dezoito por cento) no curto prazo.

Por fim, com o objetivo de dar maior diversificação em nossa carteira, sugeriu o
oredenciamento e aplicação em novos fundos e instituições financeiras, em especial
as "Assets"t cuja expertise esteja mais relacionada à fundos de renda variável. Esta
medida tende a reduzir a exposição de nosso fundo aos riscos de mercado
existente, dado o considerável volume existente em nosso patrimônio.

Por esta razão, o Comitê de Investimento estará em sua próxima reunião ordinária
datada de 12/02/2021 analisando novos fundos dlsponlveis no mercado para
posteriormente remeter ao Conselho Administrativo para aprovação.

Nada mais havendo, eu., Silvia Meneghel, lavrei esta ata, <queapós lida, segue
assinada por todos os presentes.
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'{~ndré Luiz F. Oliveira
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