
Aos r,inte e seis de novembro de dois mil e dezenove. na sede da Caixa de Previd6ncia dos Servidores

lviunrcipais de Santana de Parnaiba" reuniu-se o comit6 de investimentos, nas seguintes pessoas: Maria de

Irdtima Pereira" Eliane Batista das Neves , Cl6udio Josd Bastos Junior e Eva Terezinha Martins para tratar

os seguintes assuntos: 1 - fundo Truxt . inexist6ircia na carteira de regime pr6prio , 2- fundo Phoenixrltafi
f'echarnento. 3 novos credenciamentos realocagio . lniciados os trabalhos: I -o analista de finangas

erplica que nurna maior analise verificou-se a expertise do gestor do fundo Truxt com o RPPS. Eliane

pede a paiavra. que ap6s saber no grupo compreendeu desde ontem que o fundo Truxt ndo e apropriado.
por coitta de niicl ter expertise no segmento RPPS. Por unanimidade os tnembros decidem pelo n6o

credenciariiento o Truxt. 2-o analista de finangas relata o email recebido de Cleber referente ao

fichanrento do furrdo ltat,'Phoenix, justamente quando intbtmamos que aportariamos recursos no fundo.

lliaria de Fdtima pede a palavra, que a exposiqio do produto pelo Cleber. em reuniao do comit6 ndo

troure nenhunt obice ao apofie e tal fato traz muito constrangimento. Eliane pede a palavra, qual o motivo
do t'echamento do tundo. O analista informa que o fundo atingiu o iimite para a captagdo de recursos, o

que f.ri reiatado por Cleber. Maria de F'6tima pede a palavra, que dos tr6s fundos com decisdo para

credenciarnento tao somente o Bradesco Selection estd devidamente preparado para o apofte e diante

Cisso. sob resgate j6 et-etuado da renda fixa a alternativa d o investimento total do mds no fundo Selection.

Claudio pede a palavra, que realmente o aporte da totalidade no Bradesco Selection se tornou a melhor
oportunidade. Eva pede a palavra que o ideal d realizar tnais credenciamentos e pofianto devemos nos

atentar ao prorimo ponto. Por unanimidade os rnembros decidem pelo aporle total , relativo ao resgate

dos fundos. pontos da ata anterior, no Bradesco Selection. enquanto se aguarda novos credenciamentos
para diversificar. 3 - credenciamentos. Maria de F6tima pede a palavra que o Itari solicitou analise do

tirndo Dunamis e o fundo Momento 30 . Que quanto ao Dunamis poder6 haver a possibilidade apofie a

partir da segundo quinzena de dezembro e o fundo momento i0 corn gestor pr6prio tem a rlesma
estr;rtegia do Phoenix e do Dunanris, ag6es livres pode ser altemativa.o analista pede a palavra que pedir6
a lantina cio fundo momento 30 e a andlise da consultoria. remetendo ao grupo do comitd as conclusdes e

documentos. Cldudio pede a palavra, que se positiva a analise para o fundo momento 30 requer desde i6
que se faga seu credencianrento. Por unanimidade o memtrros votam pelo credenciamento dos fundos
Dunarnis e Momento 30. O analista pede a palavra que em aniilise ao fundo Santander Selegdo 30. a

consultoria o analisou como fundo vidvel ao RPPS e em sua an6lise v6-se que em seus critdrios atende-se

i. art.8 il '"a''. ocorre que sua estratdgia d semelhante ao Bradesco Selection. mas sua taxa de

ailririnisn'aE3o e rnaior de 2on sendo 20-9,o de performance. Por unanimidade os membros por n6o

credenciar. lzlaria de Fatima pede a palavra que o Fundo Santander Ativo Ibovespa teve andlise tanto pelo
analista quanto pela consultoria n6o sendo recomendado em vista de que na verdade o fundo d de gestSo
passiva. Todavia, ndo deixa de ser uma estratigia diferenciada d uma taxa apropriada de 0,7-5 e neste
rnolliento nao ternos mais fundos a apresentar para a finalidade da diversiticagdo e pofianto podemos
credenciar enquanto buscamos mais alternativas de melhores fundos. Por unanimidade os membros
decidern credenciar o fundo Santander Ativo lbovespa. com a finalidade de diversificaqSo. Nada a mais
ser discutido- iz Lacerda. ot'icial administrativa redijo a presente e assino com os

lVlaria de F;itirna
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deu-rais....


