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ATA DA 9" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 26/02/2021

Participação

Membros do Comitê de Investimentos;

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Mateus Reissureição da Silva

Tiago Cacim D'Errico

Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente e gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Convidados:

Diego Silva de Souza - Analista de seguro social - Economia

Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza - Assessora especial I

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da diretoria da superintendência

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento - Designada pela portaria n° 02/2021

Pauta da Reunião

a) Acompanhamento da elaboração do Relatório de gestão dos investimentos:

b) O que ocorrer;

Reunião

Aos vinte e seis dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às IlhOOmin, poxWJ
intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo u

ás determinações da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os ^ S
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE ^
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÂO DA SILVA, ^
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDOtx

GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE SOUZAi V \
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analista em seguro social - economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS

LOBO DE SOUZA, assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, 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) acompanhamento da elaboração do

Relatório de gestão dos Investimentos, b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de

recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados, em seguida

passou a palavra para ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete, para

discorrer sobre o primeiro item da pauta. A qual informou que iniciou a elaboração do

relatório de gestão dos investimentos, juntamente com CARLOS HENRIQUE DA ROCHA

SANTOS, presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em

seguro social - economia e MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, secretária designada

pela portaria n° 02/2021, tomando por base as deliberações ocorridas na 1® reunião

extraordinária de 2021 (13/01). Relatou que na ocasião o tema foi abordado de forma

minuciosa e ficou definido que a confecção do relatório abordaria os seguintes tópicos:

sumário. Introdução, Cenário Macro econômico. Ativos, Movimentação de ativos. Retorno

da Carteira por ativo. Rentabilidade da carteira; Rentabilidade e riscos de ativos. Relação

de fundos intitulados "estressados" e quanto este representa do total; Credenciamentos do

período; Glossário fixo; Parecer do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal e

Expediente. Informou ainda, que o objetivo da elaboração do relatório de gestão de

investimentos é atender a recomendação de melhoria que foi proposta na visita técnica da

certificadora para obtenção do Pró-Gestão nível II pelo ISSM, como também abordar o

assunto com uma linguagem simples para que pessoas que não tenham conhecimento na

área de investimentos financeiros possam ter acesso ás informações, possibilitando assim,

compreensão do conteúdo. Sendo assim, promovendo ainda mais transparência e

segurança na gestão dos recursos do Instituto. Dito isso, compartilhou a apresentação em

PowerPoint para que os demais membros do Comitê de Investimentos pudessem analisar

e sugerir alterações, com o propósito de tornar a elaboração do relatório a mais

participativa possível. Ao pedir a palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I,

relatou que o tamanho do relatório e quantidade de gráficos poderia dificultar a

compreensão do leitor. O gestor de recursos reiterou e propôs a inclusão de um resumo nc/
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início do relatório com as principais informações de forma mais objetiva e direta, tendo

como composição os seguintes tópicos: distribuição da carteira, rentabilidade, fatos

relevantes e decisões do mês. O que foi acolhido pelos membros do Comitê. Ato contínuo,

foram abordados diversos assuntos, como por exemplo, a melhor forma de apresentação

de gráficos, planilhas e indicadores, bem como elaboração de notas técnicas. Após

debates e relevantes considerações, percebeu-se a necessidade de realizar as

adequações que foram propostas durante a reunião de hoje e o gestor de recursos sugeriu

que fosse agendado nova data para apresentação e obtenção do parecer do Comitê de

Investimentos. O que foi aceito por todos os presentes. 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, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada ^

pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por ralfhse

pelos demais assinada. ( \ X

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

P K'
Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

J  Membro

Pedro JorgêVÍItas Bpásj^jfpédo Guimarães

Supeririíendente/Gestor de Recursos

/  / Membro
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Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Miíena Tavares do Sacramento

Secretária

\Jj

r

 Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Dieg^SlOva de Souza
Analista em S^uro social - Economia

Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada
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