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Ata Reunião Ordinária - N° 03/2021

Data: 12 de fevereiro de 2021
Início: 09:00 horas Término: 11:00 horas
LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

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

PAUTA:
1 Leitura e providências da reunião anterior;
2 Análise da Rentabilidade janeiro/2021 ;
3 Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;
4 Aplicação de novos aportes;
5 Análise novos fundos e instituições flnancetrae:
6 Relatório Anual;
7 Demais lnformes.

1. O presidente iniciou os trabalhos com a Ieltura da ata anterior. Em relação aos
assuntos discutidos na reunião extraordinária de 11de fevereiro de 2021, estaremos
tratando no item 5 desta ata.

2. Os dados relativos ao mês de janeiro de 2021 ainda não foram atualizados na
plataforma da consultoria financeira, de modo que serão analisados na próxima
reunião.

3. Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, em
virtude da pandemia do Covid-19, para despesas c.om folha de pagamento,
sugerimos o resgate em fundos IRFM-1.

4. Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, em
virtude da pandemia do Covid-19, para os novos aportés das contribuições
previdenciárias repassadas ao Sumprev, sugerimos questionamento aos
membros do Comitê e/ou ConsultOria Financeira no momento do aporte, com
o objetivo de analisar o cenário no momento da aplicação.

5. Com o objetivo de dar maior diversiftcação de nossa carteira, analisamos os fundos
ofertados no mercado financeiro para os seguimentos sugeridos pela consultoria.
Neste sentido, é importante destacar que a rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura. De toda forma, para fins de comparativo de performance dos
fundos existentes em cada segmento, levamos em consideração a instituição
financeira administradora do fundo, seu rating, o retorno acumulado dos fundos nos
últimos 6 meses, 12 mêses e 24 meses, a composição atual da carteira do fundo e
nossa polltica de investimento.

Previamente os fundos aqui escolhidos foram encaminhados à consultoria
financeira e após parecer, serão analisados pelo Comitê de Investimento na próxima
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reunião e posteriormente ao conselho administrativo para deliberações. Segue
abaixo fundos remetidos à Consultoria:

NOME DO FUNDO CNPJ BANCO CLASSIFICAÇÃO

BRADESCOALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09 BRADESCO GESTÃO ATIVA
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇOES 05.964,067/000.1-60 BRADESCO AÇOESUVRES

SANTANDERATIVO FIC RENDA FIXA 26.507..13210001-06 SANTANDER GESTÃO ATIVA
SANTANDERFIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 07.907.396/0001~02 SANTANDER COI
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA 06.095.438/0001-87 SANTANDER COI I

TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇOES 36.671.926/0001-56 DAYCOVAL AÇOES SMALL MIDS
T~I.GONO FLAGSHIP SMALL CAPS Fie AÇOES 29.177.013/0001-12 DAYÇOVAL AÇOES SMALL MIOS

6. O Comitê de Investimento deu inicio ao processo de elaboração do relatório anual
que será concluído na próxima reunião ordinária} a ser apresentada ao Conselho
Administrativo para deliberações.

7. Em atendimento ao comunicado SDG n° 44/2015 - TCESP, informamos que o
relatório de investimentos de dezembro de 2020 foi enviado conforme comunicado'
SDG nO37/2019. Tomamos conhecimento da proximidade do vencimento contratual
da consultoria 'financeira. Destacamos a ímportãncla deste serviço em decorrência
da alta volatilidade dos ativos decorrentes da pandemia do novo Coronavirus Covid-
19 e do patrimônio aproximado do Surnprevde R$ 250 milhões.
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