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Ata Reunião Ordinária de 10/10/2018

DATA: 10 de outubro de 2018.
INíCIO: 09:00 horas - Término: 13:00 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 Ata anterior;
2 Credenciamento;
3 Análise da Rentabilidade setembro/2018;
4 Composição Carteira;
5 Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;
6 Aplicação de novos aportes;
7 Demais Informes.

1- O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior. Quanto a Contratação
da Assessoria Financeira (MI Sumprev nO248/2018), estamos aguardando a conclusão
do Processo de Compras Sumprev nO 19/2018. Em 04/10/2018, encaminhamos à
Superintendência Previdenciária, a Política de investimentos para o exercício 2019
conforme PMS 23103/2018.

2- Analisamos a documentação da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para
atualização do credenciamento das instituições financeiras. Considerando a aderência
dos fundos apresentados pelas instituições, as notas de avaliação de risco, o
patrimônio administrado por ambas e a apresentação das certidões de regularidade
fiscal e previdenciária, os membros do Comitê aprovaram o credenciamento das
instituições financeiras acima mencionadas, porém, com ressalva da atualização do
credenciamento da instituição financeira "Caixa Econômica Federai", considerando
que não foi possível emitir junto a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a certidão
Negativa de débitos, portanto, foi solicitado que a instituição no prazo de 15 dias
apresente a certidão pendente. Em relação ao credenciamento das demais instituições
financeiras, apenas o Banco Bradesco S/A apresentou a documentação solicitada em
tempo hábil para credenciamento. Para tanto, foram apresentados os produtos
ofertados pela instituição, a aderência destes em relação ao seu benchmark, a nota de
avaliação de risco da instituição, o patrimônio administrado pela mesma e as certidões
de regularidade fiscal e previdenciária. Por esta razão, os membros aprovam por
unanimidade o credenciamento da instituição financeira Banco Bradesco S/A. Toda a
documentação de credenciamento e atualização analisadas, estão contidas no PMS
23454/2018 e serão encaminhadas ao Ministério da Fazenda - Secretária da
Previdência através do sistema Cadprev.

3- No mês de setembro/2018, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de
0,526% frente uma meta atuarial de 0,788%, com rendimento no valor de R$
670.904,54 (seiscentos e setenta mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos). Informamos que, em relação ao retorno da carteira de investimentos
o acumulado do quadrimestre foi de 4,431% frente uma meta atuarial acumulada deVJ ~Pá$
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7,747%, com retorno acumulado de R$ 4.687.982,59 (quatro milhões, seiscentos e
oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) não
atingindo a meta atuarial do respectivo período. Esclarecemos que, a baixa
rentabilidade dos fundos existentes em nossa carteira é resultante das reformas
previdenciárias e fiscais previstas para este ano e não concluídas, a greve dos
caminhoneiros ocorrida em maio e as incertezas do mercado quanto aos resultados da
corrida eleitoral, que se encerra no mês de outubro. Por esta razão, optamos por agir
com cautela buscando proteger o patrimônio do fundo, mas acompanhando as
oportunidades de prêmios de rentabilidade sempre que presentes. Informamos ainda,
que os fundos estão devidamente enquadrados no limite estabelecido em nossa
Política de Investimentos, bem como resoluções CVM 3922/2010 e 4392/2014,
conforme quadro abaixo:

IDKA 2a

IMA B5+

IMA Geral

IMA-B

IRF-M1 10.533.267,85 18.628.761,98

set/18 set/17

5- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, para
despesas com folha de pagamento competência outubro/2018, sugerimos o resgate
em fundos COI.

IRF-M1 CDI

CDI
28,29%

IMA-B
24,20%

5%

IMAK')+:J~-~
2,74% 14,48% 4,29%
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6- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimentos, para os
novos aportes mantemos a sugestão de aplicação em até R$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil reais) em IDKA-2A e os valores que superaram este
montante, em IRFM-1 ou COI, respeitando os limites de nossa Política de Investimento
e em consonância com o cenário econômico no momento da aplicação. .

7- Em atendimento ao comunicado SDG nO44/2015 - TCESP, informamos que o relatório
de investimentos agosto/2018 foi enviado conforme comunicado SDG nO31/2017.

Nada mais havendo, eu, Silvia Meneghel, lavrei esta ata, que após lida, segue
assinada por todos os presentes.

Vandré Luiz Fernandes Oliveira
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