Realizada em 24/03/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissureição da Silva
Tiago Cacim D’Errico
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 nº 02/2021
Pauta da Reunião
a) Monitoramento da carteira de investimentos do ISSM;
b) Validação do Relatório de gestão de Investimentos de fevereiro/2021;
c) O que ocorrer;
Anexos
1) Relatório de gestão de investimentos de fevereiro/2021;
Reunião
Aos vinte e quatro dias de março do ano de dois mil e vinte e um, às 16h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Google Meet, em videoconferência, atendendo
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D’ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA,
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, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e 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 quórum legal para
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) monitoramento da carteira de
investimentos do ISSM; b) validação do relatório de gestão dos investimentos; c) 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 supracitados, em seguida, passou para o primeiro
item da pauta, informando que verificou que o benchmark IRF-M1 está apresentando
resultado negativo, dessa forma, propôs alterar a estratégia de aplicação dos novos
recursos para o benchmark CDI, o que foi concorde por todos os membros do Comitê de
Investimentos. Em seguida, comunicou que dando continuidade a recomendação proposta
pela SMI Consultoria em realizar aportes em fundos Multimercados S&P500, BDRs e
Investimento no Exterior, até que a soma desses três chegue a ao menos 10% (dez por
cento) do Patrimônio do RPPS, apresentou como sugestão iniciar as aplicações em fundos
de investimento no exterior, enquadrados no art. 9º, II da resolução nº 3922/2010, com o
aporte inicial de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo MS GLOBAL
OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ nº: 33.913.562/0001-85,
o que foi aprovado, por unanimidade, pelo Órgão Colegiado. Ato contínuo passou a palavra
para o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
para apresentar o próximo item da pauta, b) validação do relatório de gestão dos
investimentos, o qual, informou que após aprovação do primeiro relatório de gestão dos
investimentos referente ao mês de janeiro de 2021, tanto pelo Comitê de Investimentos,
quanto pelo Conselho fiscal, onde apresentou parecer favorável em ambos, ficou definido
como escopo para elaboração dos relatórios seguintes os tópicos: introdução; resumo;
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às determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os

movimentações financeiras; rentabilidade e riscos de ativos; análise de risco da carteira;
enquadramento dos ativos

em relação à Resolução nº 3922/2010 e a Política de

Investimentos; relação de fundos fechados para resgate, glossário e parecer do Comitê de
Investimentos. Dito isso, comunicou que os membros do Comitê de Investimentos se
reuniram previamente com o objetivo de redigir o relatório referente ao mês de fevereiro,
para que a apresentação durante a reunião de validação se torne mais didática, sendo
necessário apenas realizar a revisão e possíveis melhoramentos de escrita e formatação
dos dados. Ato contínuo, realizou a leitura do referido relatório e após a conclusão das
adequações propostas pelos membros e convidados durante a reunião, foi colocado em
votação e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê de Investimentos. Ao
pedir a palavra, o gestor de recursos noticiou que encaminhará o relatório aprovado para
apreciação do Conselho fiscal. 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 mim e
pelos demais assinada eletronicamente.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente / Membro nato e Gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor administrativo e financeiro / Membro nato

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro / Presidente
Tiago Cacim D’Errico
Membro
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cenário macroeconômico; distribuição da carteira; rentabilidade da carteira; ativos;

Membro

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada

Ana Clara Andrade de Almeida
Assessora Especial I
Convidada

Milena Tavares do Sacramento
Secretária
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