
Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Ata Reunião Ordinária de 13/12/2018

DATA: 13 de dezembro de 2018.
INíCIO: 08:30 horas - Término: 10:30 horas
LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Municipio de Sumaré

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

PAUTA:
1 Leitura e providências da Ata anterior;
2 Análise da Rentabilidade novembro/2018;
3 Composição Carteira;
4 Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;
5 Aplicação de novos aportes;
6 Demais Informes.

1- O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior. Em relação à Política de
investimentos para o exercfcio 2019 elaborada e encaminhada através do PMS
23.103/2018 por este comitê, fomos informados pela Superintendente Previdenciária
que a mesma se encontra na Secretaria Municipal de Finanças para colher as
assinaturas. Em relação à atualização do credenciamento da Caixa Econômica
Federal, fomos informados que a documentação pendente foi entregue, regularizando
assim este item.

2- No mês de novembro/2018, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de
0,492% frente uma meta atuarial de 0,236%, com rendimento no valor de R$
667.635,34 (seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
trinta e quatro centavos). No acumulado o retorno da carteira de investimentos do
Sumprev foi de 7,713% frente uma meta atuarial acumulada em 8,957%, com um
rendimento total de R$ 8.753.135,60 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e três
mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos). Como previsto, o mês de
novembro foi um mês de ajuste, após o considerável rendimento auferido no mês
anterior. A deflação do mês de novembro em -0,25% favoreceu o alcance à meta neste
mês. Para o mês de dezembro, deve-se manter a cautela à exposição da carteira em
vértices mais longos, com o objetivo de garantir o rendimento alcançado até novembro.

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:
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3- Distribuição da Carteira novembro/2018:

nov/17 nov/18
IRF-Ml

4- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento. para
despesas com folha de pagamento competência Dezembro/2018 e 13° salário,
sugerimos o resgate em fundos CDI.

5- Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimentos, para os
novos aportes sugerimos aplicação em IRFM-1 ou CDI, respeitando os limites de
nossa Política de Investimento e em consonância com o cenário econômico no
momento da aplicação.

6- Em atendimento ao comunicado SDG nO44/2015 - TCESP, informamos que o relatório
de investimentos outubro/2018 foi enviado conforme comunicado SDG nO31/2017.
Fica agendada para 28 de janeiro de 2019 às 14:00 horas na sede do Sumprev, a
próxima reunião ordinária deste comitê de investimentos para análise da carteira de
investimentos, relatório de encerramento do exercício e elaboração do calendário
anual.
Nada mais havendo, eu, Silvia Meneghel, lavrei esta ata, que após lida, segue
assinada por todos os presentes.

'lil~~/,,,f«:
Vandré Luiz Fernandes OliveiraWillian A. C. N. Barreto
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