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ATA DA 8" REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2020

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 16h00min, por

intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo

às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se ordinariamente os

membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO

RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO

CACIM D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a participação dos seguintes servidores convidados:

DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia, ACÃCIA CHAVES

REIS, chefe de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I. A teor do art. 15

da Portaria n° 111/2019, após verificação do quorum legal para instalação, foi

estabelecida a seguinte pauta: a) aprovação das atas das 25°, 26° e 27° reuniões

extraordinárias; b) atualização acerca do cenário macroeconômico das expectativas

de mercado; c) atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos;

d) apresentação dos pareceres relacionados aos investimentos propostos para o

mês em curso com indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; e)

elaboração da proposta de fluxo dos resgates e aplicações previstas para o mês em

curso e monitoramento do demonstrativo da movimentação dos investimentos

ocorridos no mês anterior; f) decisão sobre resgastes necessários para o

pagamento dos benefícios previdenciários e demais execuções orçamentárias; g)

decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem repassados; e h) o que

ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de

Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, colocou em

votação a aprovação das redações das atas das 25°, 26° e 27° reuniões extraordinárias,

as quais foram previamente disponibilizadas através da plataforma de comunicação

WhatsApp, oportunidade em que foram aprovadas, à unanimidade, pelos presentes,

ficando a cargo do secretário a obtenção das respectivas assinaturas e posterior'

publicação das mesmas nos meios oficiais^ Em seguida, passando para o segundo item ̂
da pauta, b) atualização acerca do cenário macroeconômico das expectativas de

mercado, o gestor de recursos informou que essa questão fora minuciosamente tratad

na 28® reunião extraordinária do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, na qu

foram discutidos assuntos atinentes às tensões entre a China e os Estados Unidos d

América (EUA), duas maiores economias do mundo, os atos fiscais do governo brasileiro
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frente à crise econômica, o aumento da Dívida Pública, os casos de infecção da Covid-19

e às prospectivas para 2020, cuja reunião antecedeu a presente e o inteiro teor das

informações já é de conhecimento de todos os membros e convidados que também

participaram dela. Passando para o terceiro item da pauta, c) atualização acerca do

comportamento da carteira de investimentos, o gestor de recursos, em posse do

relatório mensal de gestão de investimentos oriundo da Consultoria SMI, apresentou a

performance da carteira do ISSM referente ao mês de julho/2020, informando que a meta

atuarial para o referido período foi de 0,84%, enquanto que a rentabilidade da carteira do

ISSM ficou na ordem de 2,22%, o que eqüivale a 264% da meta atuarial, destacando-se o

Fundo Caixa FIC Ações Multigestor que obteve rentabilidade de 10,34% no mês, ao

tempo em que o Ibovespa acumulou uma valorização de 8,27% no mesmo período.

Passando para o quarto item da pauta, d) apresentação dos pareceres relacionados

aos investimentos propostos para o mês em curso com indicações de estratégias a

serem seguidas pelo ISSM, levando em consideração o quanto fora sugerido pela SMI

Consultoria, no sentido de migrar parte dos recursos do Fundo BB Alocação Ativa para o

novo Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC, visto que o

referido fundo de gestão ativa tem captado oportunidades de mercado com maior

assertividade e apresentado rentabilidade superior aos demais fundos com a mesma

classificação, e considerando que o BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa

Retorno Total FIC ainda não fora credenciado, o Comitê de Investimentos determinou á

tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS que solicitasse ao Banco do Brasil a respectiva

documentação do fundo para análise e posterior deliberação. Dando prosseguimento á

reunião, passando ao quinto item da pauta, elaboração da proposta de fluxo dos

resgates e aplicações previstas para o mês em curso e monitoramento do

demonstrativo da movimentação dos investimentos ocorridos no mês anterior, após

debates e considerações acerca do cenário econômico interno e externo, os membros do

Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, manter a posição da carteira do

ISSM atê ulterior deliberação. Em seguida, passado ao sexto item da pauta, a saber, f)

decisão sobre resgastes necessários para o pagamento dos benefícios í\

previdenciários e demais execuções orçamentárias, ficou decido pelo Comitê dç, ̂
Investimentos que o pagamento da folha do mês de agosto/2020 será realizado com

recursos do benchmark IRF-M1. Ato contínuo, colocado em discussão o sétimo item

pauta, g) decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem repassados, os'
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membros do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, que os novos recursos

serão alocados nos fundos de benchmark IRF-M1. E nada mais havendo passível de

registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO

JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a

participação de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇAO DA SILVA, na qualidade de

secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente

ata que vai por mim e pelos demais assinada.
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