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CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Ata Reunião Ordinária de 02/10/2019

DATA: 02 de outubro de 2019.
INíCIO: 09:00 horas - Término: 13:30 horas
LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Membros presentes:
Silvia Meneghel
Vandré Luiz Fernandes Oliveira
Willian A. C. N. Barreto

PAUTA:

1 Leitura e providências da reunião anterior;
2 Análise da Rentabilidade setembro/2019;
3 Análise Fundo BTG Pactuai Absoluto Institucional Fi Ações;
4 Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;
5 Aplicação de novos aportes;
6 Credenciamento;
7 Política de investimentos;
8 Contrato Assessoria de Investimentos;
9 Estratégias de alocação

10 Demais Informes.

1- O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior, Em relação às
realocações propostas no M.I Sumprev n? 182/2019 diante do tempo transcorrido,
iremos analisar novamente em conjunto com a consultoria de investimentos.

2- Em virtude do não fechamento dos dados do mês de setembro na plataforma da
consultoria Crédito e Mercado, a análise da composição da carteira, sua distribuição,
bem como dos retornos auferidos, serão realizadas na próxima reunião.

3- Estamos acompanhando a performance do fundo BTG Pactuai Absoluto Institucional
Fi Ações aguardando a atualização da plataforma da consultoria Crédito e Mercado,
para tomada de decisão.

4- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, para
despesas com folha de pagamento competência setembro/2019, sugerimos o
resgate em fundos CDI.

5- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, para os f
novos aportes da Prefeitura sugerimos a aplicação: R$ 300.000,00 Fundo Caixa
Alocação Macro Fic Multimercado - CNPJ 08.070.841/0001-87, R$ 2.000.000,00
(Caixa Fic Brasil Gestão estratégica renda fixa; e os demais aportes no IDKA- 2A. Em
relação aos novos aportes da Câmara Municipal sugerimos aplicação BB
Previdenciário Ações valor Fic Fia.
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6- Foi analisada e aprovada a atualização dos credenciamentos das instituições
financeiras Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, existentes em nossa carteira,
conforme documentação solicitada através do MI 237/2019, Oficio 349/2019 e
350/2019, toda documentação referente ao processo de atualização' será anexada no
PMS 24.374/2019.

7- Recebemos a visita Técnica da Consultoria de Investimentos, representada pela
consultora Simone, onde discutimos as alterações na Resolução 3.922/2010, e da
política de investimentos do exercício de 2019, não havendo para tanto necessidade
de adequação. Iniciamos também,. a elaboração da Política de Investimento para
2020, que será concluída na próxima reunião.

8- Analisamos em conjunto com a consultoria de investimentos as estratégias para
alocação da carteira com base nos dados apresentados até 30/08/2019, sendo
recomendados alguns segmentos de investimentos que serão analisados.

9- Em 23 de setembro de 2019 foi autuado PMS 23.596/2019 referente vencimento
contratual com objeto de assessoria e consultoria de investimentos conforme MI
Sumprev nO241/2019.

10- Em atendimento ao comunicado SDG nO44/2015 - TCESP, informamos que o relatório
de investimentos agosto/2019 foi enviado conforme comunicado SDG nO37/2018

Nada mais havendo, eu, Silvia Meneghel,
assinada por todos s presentes. .

jVia~êl

,av~Lml:: rs: segue
Vandré Luiz Fernandes Oliveira
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