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ATA DA 43' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2020

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 12h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo
às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se extraordinariamente

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 convidados: DIEGO
SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia, e ACÃCIA CHAVES REIS,
chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quorum
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) deliberação sobre a
recomendação de realocação da SMI Consultoria; e b) o que ocorrer. Aberta a
reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO

JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, após registrar a presença de todos os
presentes, discorreu que convocara a presente reunião para deliberar sobre a
recomendação da SMI Consultoria veiculada na ata da 39' reunião extraordinária, datada

em 17/11/2020, notadamente no que diz respeito à proposta de redução de 3% dos
recursos aportados no benchmark IRF-M1+ e conseqüente aumento de exposição da
carteira em IMA-B5, dado que amanhã, dia 09/12, o Comitê de Política Monetária

(Copom) do Banco Central (BC) anunciará a nova meta de inflação (Selic), que no último
Relatório Focus apontava sua projeção de elevação para 2020 e 2021, razão pela qual a
adoção de tal estratégia é medida que se impõe, cuja proposta ora é submetida á
apreciação do Comitê de Investimentos. Dito isso, após profundos debates e
considerações pertinentes, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, á

unanimidade, acolher a recomendação da SMI Consultoria, no sentido de aprovar a
realocação de R$ 10 milhões do Fundo IRF-M1+ para o Fundo IMA-B5, ambos da Caixa

Econômica Federal, determinando-se, desde logo, á tesoureira ACÃCIA CHAVES REIS a
adoção das providências cabíveis para efetivação de tal movimentação financeira. Ao
passar para o último item da pauta, b) o que ocorrer, o gestor de recursos informou aos
membros e convidados que nos dias 15 e 17/12, no período vespertino, será realizado um

curso on-line sobre investimentos no exterior, a fim de capacitá-los, cujo link de acesso
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será oportunamente disponibilizado a todos. 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 REISSURREIÇÃO 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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