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III. Programa PDDE Estrutura:

 Nome: Danielle da Silva Santos

 CPF: 790.585.825-15

IV. Programa PDDE Qualidade:

 Nome: Tatiane Patricia da Silva Santos

 CPF: 822.720.185-72

V. Programa PDDE Educação Integral:

 Nome: Marivalda Gonçalves da Silva

 CPF: 273.089.795-04

 Nome: Janaína Araújo Copque

 CPF: 006.821.655-65

VI. Programa PDE ESCOLA:

 Nome: Rita de Cássia Lima da Conceição Fonseca

 CPF: 412.567.275-04

§ 1º A composição do Comitê Gestor Municipal do PDDE 

e Ações Agregadas será alterada à medida que forem 

sendo criados ou extintos programas que façam uso 

direto do sistema.

§ 2º O Comitê Gestor Municipal do PDDE e Ações 

Agregadas terá Coordenação rotativa, com mandato de 

04 (quatro) anos.

Art. 3º Caberá ao Comitê Gestor Municipal do PDDE e 

Ações Agregadas, além de outras atribuições que 

possam vir a ser eventualmente atribuídas pelo 

MEC/FNDE, assessorar a gestão escolar, considerando 

as necessidades e interesses específicos de cada 

programa integrante, nos assuntos e discussões acerca 

da metodologia de adesão, divulgação, execução e 

prestação de contas dos programas.

§ 1º São atribuições do Comitê Gestor Municipal do 

PDDE e Ações Agregadas:

a) Conhecer os documentos norteadores e metodologia 

do PDDE e Ações Agregadas;

b) Mobilizar a equipe gestora escolar para a adesão, 

planejamento participativo, execução e prestação de 

contas do PDDE e Ações Agregadas;

 

PORTARIA Nº 15/2021
DE 17 DE MARÇO DE 2021

Institui o Comitê Gestor Municipal do 

PDDE e Ações Agregadas e dá outras 

providências.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal, pela Lei Orgânica do Município e conforme 

orientações sobre o gerenciamento dos perfis constantes 

no Manual do PDDE Interativo/MEC de 01 de janeiro de 

2013 e da Portaria Conjunta SEB/SECADI nº 71 de 29 de 

novembro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º – Instituir o Comitê Gestor Municipal do PDDE e 

Ações Agregadas com objetivo de organizar e integrar as 

ações dos Programas vinculados ao sistema PDDE 

Interativo, com validade de 04 (quatro) anos.

Art. 2º – O Comitê Gestor Municipal do PDDE e Ações 

Agregadas será composto por um representante de cada 

programa ativo vinculado ao sistema PDDE Interativo, 

Coordenador do Comitê, Técnico Prestação de Contas 

da Secretaria Municipal de Educação:

I. Coordenador Comitê Gestor Municipal do PDDE:

 Nome: Patrícia de Araújo Silva

 CPF: 611.607.765-04

II. Programa PDDE Manutenção:

 Nome: Anete Simões de Santana Santos

 CPF: 985.956.015-34

 Nome: Sheila Albergaria Costa Santos Soares

 CPF: 811.817.525-15
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c) Acompanhar as escolas na elaboração participativa 

dos seus planos de execução do PDDE e Ações 

Agregadas, referendado na legislação específica e 

documentos orientadores;

d) Orientar para a compatibilidade dos planos de 

execução do PDDE e Ações Agregadas, com o Projeto 

Político Pedagógico e Plano Municipal de Educação 

(PME);

e) Acompanhar de forma sistemática as escolas que 

estão elaborando, executando e prestando contas 

acerca da execução do PDDE e Ações Agregadas, 

identificando possíveis equívocos e propondo soluções;

f) Reunir-se periodicamente para planejamento e 

estudos;

g) Participar regularmente, (especificamente os 

representantes indicados pela Secretaria Municipal de 

Educação) dos momentos formativos presenciais e à 

distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a 

fim de obter êxito nos processos avaliativos;

h) Comunicar-se, sempre que necessário ou solicitado, 

prioritariamente através de e-mail, com a equipe de 

técnicos do Estado da Bahia (COPE), integrantes da 

Rede Estadual de Assistência Técnica aos Municípios no 

âmbito do PDDE e Ações Agregadas (Rede PDDE);

i) Informar à equipe do Estado da Bahia (COPE) da Rede 

Estadual de Assistência Técnica e Pedagógica aos 

Municípios no âmbito do PDDE e Ações Agregadas 

(Rede PDDE), qualquer alteração na representatividade 

do município. 

Art.4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 17 DE MARÇO DE 

2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 16 /2021
DE 19 DE MARÇO DE 2021

Altera a composição da Portaria 

10/2021, que institui a Comissão de 

A v a l i a ç ã o  d o  P r o c e s s o  d e  

Credenciamento de Entidades e 

Instituições Educacionais Privadas que 

sejam Comunitárias, Filantrópicas e/ou 

C o n f e s s i o n a i s  e  d á  o u t r a s  

providências.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º – Altera a composição da COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

PRIVADAS QUE SEJAM COMUNITÁRIAS,  

FILANTRÓPICAS E /OU CONFESSIONAIS, como 

segue: GIRLENE DOS SANTOS CRELICK, cadastro nº 

609818, LENIEVERSON NASCIMENTO DE SANTANA 

SANTOS, cadastro nº 78970, LUZIMAR ALVES 

BATISTA DE CARVALHO, cadastro nº 620604, 

EDMILSON SANTOS DO CARMO, cadastro nº 833443, 

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA, cadastro n° 832106 e 

HOSANA SOUZA GONÇALVES, cadastro nº 60999, 

sob a presidência desta última, para comporem a C, em 

observância ao I tem 9 (do ju lgamento do 

credenciamento) do Edital de Credenciamento nº 

0 0 0 1 / 2 0 2 1  –  C O M P E L ,  P r o c e s s o  n º  

00599.11.07.682.2020.

Art. 2º – Esta Portaria substitui a Portaria nº 10/2021, 

publicada no Diário Oficial nº 1622 de 15 de março de 

2021.

Art.3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 19 DE MARÇO DE 

2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA DRA LUCIANA 
SILVA E SOUZA LTDA-ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula terceira do 
contrato n° 022/2016. DO PRAZO:  O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 90 
(Noventa) dias, de modo que, a partir de 03 de março de 
2021, passará a viger até 01 de junho de 2021. DO 
PREÇO: Por força desse instrumento fica mantido o 
preço global proporcional ao tempo de prorrogação no 
valor de R$ 193.396,35 (cento e noventa e três mil, 
trezentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) 
ficando mantidas as demais condições negociais não 
colidentes do pacto ora aditado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 
Ficando mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 25 
de fevereiro de 2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS.MUNICÍPIO. CLÍNICA MÉDICA DRA LUCIANA 
SILVA E SOUZA LTDA-ME.CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0122/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA DRA 
LUCIANA SILVA E SOUZA LTDA. DO OBJETO: Este 
termo tem por finalidade altera a cláusula terceira (DOS 
PRAZOS) do contrato n° 0122/2018. DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 22 de 
março de 2021, passará a viger até 22 de março de 2022. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 4.702.282,68 (quatro 
milhões setecentos e dois mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e sessenta e oito centavos), conforme contrato 
originário n°0122/2018, o qual permanece inalterado, 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na cláusula anterior, renunciando a 
parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação: 4023, Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00 e Fonte: 0114000/6102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 28 de fevereiro de 
2021.ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICÍPIO. 
CLÍNICA MÉDICA DRA LUCIANA SILVA E SOUZA 
LTDA.CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°419/2020. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA SOUL EVENTOS LTDA 
ME. DO OBJETO: Este termo tem por finalidade Reti-
ratificar a data do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 
419/2020.DA EXCLUSÃO: Em razão do equívoco da 
inclusão de cláusula – terceira do preço em termo 
aditivo de valor, exclui-se a cláusula terceira – DO 
PREÇO: CLÁUSULA TERCEIRA -DO PREÇO, o valor 
será de R$ 135.816,50 (cento e trinta e cinco mil, 
oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), 
não sendo devido qualquer reajuste não informado no 
presente termo. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. E alterar a 
CLÁUSULA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO para 
CLÁUSULA TERCEIRA DA RETIFICAÇÃO.DA 
RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 22 de fevereiro de 
2021. JOSE GAMA NEVES. MUNICÍPIO. SOUL 
EVENTOS LTDA ME. CONTRATADA. 

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO. CONTRATO 
N ° . 0 1 9 8 / 2 0 2 0 .  ( P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
N°.006411.11.07.611.2019). O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, representado neste ato pelo secretário de 
governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no uso de suas 
atribuições, re-tifica o contrato 0198/2020, decorrente 
de licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
N° 0112/2019, para registro de preço, conforme Ata de 
registro de preço n°.0218/2019, cujo o Objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de locação de veículos para atender 
eventos realizados e apoiados pela administração 
pública. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA: TERCEIRA – DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora editado, especialmente as disposições sobre 
o preço, fixado no valor global de R$ 2.390.552,00 
(dois milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e 
cinquenta e dois reais), referente ao período ora 
aditado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. LEIA-SE:  CLÁUSULA TERCEIRA 
– DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora editado, especialmente as disposições 
sobre o preço, fixado no valor global de R$ 
2.231.548,88 (dois milhões, duzentos e trinta e Um mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito 
centavos), referente ao período ora aditado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte 
a qualquer tipo de atualização de valores contratuais.  
Permanece inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 08 de março de 2021. JOSÉ GAMA 
NEVES. SECRETÁRIO DE GOVERNO.
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HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0031/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde  .
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0133/2021 – 
PREGÃO Nº 0031/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

Realizada em 08/02/2021
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 Villas 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 

nº 02/2021.
Pauta da Reunião

a)Deliberação sobre a recomendação de realocação da 

SMI Consultoria;

b)O que ocorrer;

Anexo

1)E-mail da SMI Consultoria com o informe de 

recomendação de realocação;

2)Edital de convocação de Assembleia geral de cotistas 

do fundo de investimento em cotas de fundos de 

investimento longo prazo renda fixa previdenciário 

crédito privado; 

Reunião:

Aos oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 

15h00min, por intermédio da plataforma de comunicação 

Google Meet, em videoconferência, atendendo às 

determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, 

reuniram-se extraordinariamente os 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 V ILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 

convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 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 quórum legal para instalação, foi 

estabelecida a seguinte pauta: a) deliberação sobre a 

recomendação de realocação da SMI Consultoria; 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 informou que convocara a presente reunião para 

deliberar sobre a recomendação recebida via e-mail na 

data de hoje, pela SMI Consultoria, que propõe a 

realização de ajuste na carteira com a redução em 
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LOTE 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

GLOBAL 

(R$) 

01 PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA 

CANABIDIOL 200MG/ML 
SOL VD 30ML + SERINGA. 30 UN

D 1.876,44 56.293,20 

 

LOTE PROMITENTE 
FORNECEDOR ESPECIFICAÇÃO QTDE UF VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

01 PRATI DONADUZZI & CIA 
LTDA 

CANABIDIOL 200MG/ML 
SOL VD 30ML + SERINGA. 30 UND 1.876,44 

 

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



posições de juros pré-fixados, devido à proximidade do 

aumento de juros e a inflação presente, para um 

posicionamento maior em juro real, fundos ativos de 

renda fixa e investimento no exterior. Buscando, dessa 

forma, melhorar a correlação dos investimentos da 

carteira, ajustado ao momento econômico. A 

recomendação é de que seja efetuado resgate de 5% do 

PL do Instituto no benchmark IRF-M1+ e consequente 

aumento de 3% do referido recurso em IMA-B 5, 1% em 

fundos de renda fixa ativa (IMA geral) e 1% fundos de 

investimento no exterior, que repliquem o benchmark 

S&P 500. Após a explanação sobre a recomendação da 

SMI Consultoria, o gestor de recursos, ponderou que 

42% da carteira de investimentos do ISSM estão em 

fundos de gestão ativa, em contrapartida comentou 

sobre a importância de diversificação da carteira. Dito 

isso, apresentou como proposta aplicar 3% em IMA-B 5 e 

2% em multimercado com exposição na bolsa 

americana, visto que os fundos com investimentos no 

exterior fazem uma correlação inversamente 

proporcional com os fundos de ações nacionais. Ao pedir 

a palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 

solicitou ao Economista DIEGO SILVA DE SOUZA, que 

abordasse sobre a análise de cenário econômico atual 

do mercado externo com o objetivo de correlacionar com 

a possibilidade de aplicação em investimentos no 

exterior. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 

presidente do Comitê de Investimentos, na 

oportunidade, pediu a palavra para contribuir com 

informações sobre o cenário econômico. Informou que 

os Estados Unidos está se consolidando em relação à 

aprovação do pacote de estímulos de R$1,9 trilhão, 

proposto pelo presidente Joe Biden. E que na Europa, a 

grande quantidade de pessoas que estão sendo 

vacinadas tem contribuído para estabilidade do 

mercado. Já no Brasil as incertezas com o cenário fiscal, 

a aprovação do auxílio emergencial e como será 

custeado é um fator que pode aumentar a instabilidade e 

piorar consideravelmente as contas públicas. Em 

resposta, DIEGO SILVA DE SOUZA, concordou com a 

fala do gestor de recursos, assim como a apresentação 

de cenário feita pelo presidente do Comitê de 

Investimentos e relatou que investir no exterior é uma 

forma de proteger à carteira, pois a bolsa brasileira tem 

maior volatilidade quando comparada a bolsa 

americana. Ponderou ainda, que ao analisar o gráfico do 

benchmark S&P 500 no longo prazo verificou que está 

com tendência de alta e no curto prazo está estável e que 

pensando no longo prazo vê como oportunidade iniciar 

as aplicações. Em seguida, TIAGO CACIM D'ERRICO, 

membro do Comitê de Investimentos, pediu a palavra 

para informar que aplicando 3% em ativos do artigo 8º § 3 

totalizaria 9,68%, portanto muito próximo do limite de 

enquadramento que é de 10%. O que foi corroborado por 

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, o qual 

aproveitou o momento de debates para tomada de 

decisões das alocações dos recursos, onde foram 

observadas as determinações da Política de 

Investimentos, para relatar uma dúvida sobre o tópico 6 – 

Vedações e recomendações, item 6.1.2 que diz “Em se 

tratando de alocações em gestores e/ou produtos 

financeiros enquadrados no art. 7º, VII, B, bem como nas 

hipóteses previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução 

CMN nº 3922/2010 e suas alterações, não existentes na 

carteira do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 

– ISSM até 31/10/2020, deverão ser submetidas à 

aprovação prévia do Conselho Administrativo e 

Previdenciário, exceto se o valor global investido no 

produto for inferior a 1% (um por cento) do Patrimônio 

Líquido do ISSM no último dia útil do mês anterior à 

aplicação”. O mesmo, ao ler o texto, teve a interpretação 

de que se fosse aplicado mais do que 1% em fundos que 

estejam enquadrados nos artigos 7º, VII, B, bem como 

nos artigos 8º e 9º deveria ser solicitado aprovação do 

Conselho Administrativo e Previdenciário. Ao pedir a 

palavra, o gestor de recursos, explicou que o texto em 

tela se refere ao percentual aplicado individualmente em 

ativos dos referidos artigos e não sobre o percentual total 

aplicado nos artigos, ao passo que, no texto descreve 

que o valor investido no “produto” não pode ser superior a 

1%. Posto isto, sugeriu, como aprimoramento contínuo, 

que na próxima revisão da Política de Investimentos, a 

redação dessa parte do texto fique mais clara, retirando a 

expressão do termo “global” para que não cause 

dificuldade de interpretação ao leitor. O que foi acolhido 

por todos os membros do Comitê. Ato contínuo, após 

profundos debates e considerações pertinentes, o gestor 

de recursos propôs as seguintes movimentações 

financeiras: i) resgate de R$ 18 milhões do IRF-M1+ e 

aplicação de R$ 9 milhões no IMA-B 5 e R$ 9 milhões em 

investimentos no exterior, que repliquem o benchmark 

S&P 500, distribuídos em lotes de R$ 3.000.000,00 entre 

os seguintes fundos: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO 

S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 

26.269.692/0001-61; SAFRA S&P REAIS PB FUNDO 

DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 

21.595.829/0001-54 e FUNDO DE INVESTIMENTO 

CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 

LONGO PRAZO, CNPJ 30.036.235/0001-02. O que 

corresponde a aproximadamente 2,5% do PL em cada 

benchmark (IMA-B 5 e S&P 500). O que foi aprovado, por 

unanimidade, pelos membros do Comitê de 

Investimentos. Por fim, passando para o próximo item da 
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pauta, b) o que ocorrer, o gestor de recursos, informou 

que recebeu um comunicado da empresa INTRADER 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., nova administradora do FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 

CNPJ sob o nº 09.586.955/0001-47, convocando para 

uma assembleia geral de cotistas a ser realizada na sede 

da administradora, no dia 23 de fevereiro de 2021, às 13 

horas. Ressaltou que o referido fundo possui diversos 

problemas e que desde 2018 não enviam extratos. Em 

decorrência desses fatos, informou que o fundo foi objeto 

de ação judicial de prestação de contas e de denúncia 

por parte da CVM, o que gerou a substituição do 

administrador, pela empresa supracitada há cerca de 6 

(seis) meses e essa será primeira oportunidade de 

contato do Instituto. Comunicou, ainda, que solicitou a 

administradora, que encaminhem por e-mail  

informações a respeito dos ativos do fundo, bem como o 

plano de liquidação, na medida em que é um dos itens da 

pauta. Finalizou, solicitando ao órgão colegiado que 

informem, caso identifiquem recomendações adicionais 

para participação do ISSM na referida assembleia. E 

nada mais havendo passível de registro, o gestor de 

recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 

PEDRO JORGE V ILLAS 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. 

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 

Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena 

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento

Secretária

Acácia Chaves Reis 

Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza 

Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza 

Analista em Seguro social – Economia

Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

Realizada em 10/02/2021

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 Villas 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
Edmilson Rogério Alves – Executivo da ASSET do Banco 
Safra
Manoel Márcio dos Santos Souza – Gerente do Banco 
Safra

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião
a) Videoconferência com os representantes da ASSET 
do Banco Safra;
b) O que ocorrer;

Reunião:
Aos dez dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 
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às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
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 V ILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 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, MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA – 
Gerente do Banco Safra e EDMILSON ROGÉRIO ALVES 
– Executivo da ASSET do Banco Safra. A teor do art. 15 
da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum 
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: 
a) videoconferência com os representantes da 
ASSET do Banco Safra;  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 informou sobre a 
participação dos executivos da ASSET do Banco Safra, 
com o propósito de dirimir possíveis dúvidas sobre as 
recomendações de investimentos propostos pelo Banco 
Safra na 2ª reunião extraordinária do Comitê de 
Investimentos, ocorrida em 14 de janeiro de 2021. 
Sobretudo, com relação a fundos com investimento no 
exterior, em virtude da certificação do Pró-Gestão nível II 
ter possibilitado ao Instituto investir em ativos desse 
segmento, constantes no artigo 9º da Resolução nº 
3922/2010 e alterações posteriores. Iniciou abordando 
sobre o que estabelece o art. 9-A: “Parágrafo único - O 
regime próprio de previdência social deve assegurar que: 
I - os gestores dos fundos de investimentos constituídos 
no exterior estejam em atividade há mais de cinco anos e 
administrem montante de recursos de terceiros superior 
a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos 
Estados Unidos da América) na data do investimento; II - 
os fundos de investimento constituídos no exterior 
possuam histórico de performance superior a doze 
meses.” Em seguida,  informou que não identificou essas 
informações no regulamento do fundo SAFRA 
CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, CNPJ/MF N° 
19.436.818/0001-80. Ao pedir a palavra, EDMILSON 
ROGÉRIO ALVES, executivo da ASSET do Banco Safra, 
esclareceu que esta exigência não se aplica aos fundos 
BDR-NÍVEL I, pois nesse tipo de investimento a 
aplicação não é feita diretamente no exterior. O gestor do 
fundo é o Banco Safra, portanto a compra é feita na bolsa 
de valores brasileira. Ato contínuo, o gestor de recursos 
discorreu que a Política de Investimentos do ISSM trás 
no item 6.1.4 a seguinte vedação: “Serão efetuadas 
apenas aplicações em fundos Multimercados que 
contenham crédito privado na sua carteira, se os 
mesmos forem considerados de baixo risco de crédito, 
preferencialmente com a classificação mínima (BBB) por 
agência estrangeira classificadora de risco”. Em vista 
disso, informou que o regulamento do fundo SAFRA 
CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, CNPJ/MF N° 
19.436.818/0001-80 permite aplicação de até 33% em 
crédito privado. Questionou, portanto, se o Banco Safra 
disponibiliza algum documento que classifique o risco 
desses créditos privados. Ao retomar a palavra, 
EDMILSON ROGÉRIO ALVES, relatou que apesar de 
constar essa informação no regulamento, na prática não 
está sendo utilizado. O que ocorre é a utilização de 
instrumentos de derivativos, para estar mais exposto ou 
não ao câmbio, dependendo do cenário econômico. 
Destacou que esse fundo possui gestão ativa no câmbio, 
o que apresentou como diferencial do Banco Safra. 
Seguiu informando que o investimento no exterior tem se 
mostrado muito interessante, pelo fato da instabilidade 
ser menor do que no Brasil. Citou fatores como a boa 
aceitação da eleição de Joe Biden como presidente dos 
Estados Unidos, a evolução na vacinação para COVID-
19 e a apresentação de estímulos no combate a COVID-
19, como sendo indicativos de forte recuperação em 
vários setores na economia americana. Ao ensejo, o 
gestor de recursos ressaltou, que muito embora o fundo 
não aplique em crédito privado no momento, mas por 
existir a possibilidade no regulamento, solicitou, por 
precaução, que o Banco Safra emita uma declaração 
informando que não haverá aplicações em crédito 
privado no referido fundo, ou que se realizada que os 
sejam considerados de baixo risco de crédito, 
preferencialmente com a classificação mínima (BBB) por 
agência estrangeira classificadora de risco, para não 
estar em desacordo com a Política de Investimentos do 
ISSM, o que foi concorde pelo executivo do Banco Safra. 
Dando continuidade a reunião, o gestor de recursos 
perguntou quais produtos em renda fixa o Banco Safra 
disponibiliza e que são interessantes para o Instituto. 
EDMILSON ROGÉRIO ALVES re la tou que,  
considerando médio e longo prazo na renda fixa, mantém 
a recomendação do benchmark IMA-B (Gestão ativa), 
especificamente, o FUNDO IMA INSTITUCIONAL FIC 
RENDA FIXA, que tem taxa administrativa de 0,20% a.a. 
Uma vez que acredita ser um indicador que favorece o 
alcance da meta atuarial do Instituto. Por fim, gestor de 
recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou que, em razão do meio pelo qual 
ocorreu a reunião, notadamente por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da ASSET do Banco Safra, ficarão 
dispensadas as assinaturas de EDMILSON ROGÉRIO 
ALVES e MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, 
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos 
demais participantes. 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. 

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
23 de Março de 2021 - Ano XVIII

Nº 1629 - Pagina. 07 de 16



Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 

Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena 

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento

Secretária

Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza

Analista em Seguro social – Economia

Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

Realizada em 17/02/2021

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 Villas 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
Gustavo Andreotti Tuckmantel – Representante da SMI 
Consultoria
Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 
Consultoria

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião
a)Monitoramento da carteira de investimentos do ISSM;
b)Análise de mercado e perspectivas do cenário 
econômico interno e externo;
c) O que ocorrer;

Anexo
1) Apresentação em PowerPoint elaborada pela SMI 
Consultoria;

Reunião:
Aos dezessete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
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 V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 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 
gab ine te ,  a lém de GUSTAVO ANDREOTTI  
TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
representantes da SMI CONSULTORIA. 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) análise de mercado e perspectivas do 
cenário econômico interno e externo; 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, em 
seguida informou sobre a part icipação dos 
representantes da SMI Consultoria, GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 
REMOR, os quais foram convidados com o objetivo de 
informar e esclarecer dúvidas sobre as recomendações 
da SMI consultoria, com relação à carteira de 
investimentos para o mês em curso. Com a palavra, 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, comunicou que 
a parte estrutural da carteira de investimentos está bem 
montada e que, portanto, não há grandes mudanças a 
serem sugeridas. Pontuou apenas pequenos ajustes, 
como iniciar os aportes no benchmark BDR nível 1 e 
ampliar investimentos no exterior, para atuarem como 
proteção da carteira. Sobre renda fixa informou que no 
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decorrer do ano será preciso fazer algumas alterações, 
mas que no momento é preciso acompanhar um pouco 
mais a expectativa do mercado. Em seguida, concedeu a 
palavra ao seu colega RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
para abordar sobre o segundo item da pauta, b) análise 
de mercado e perspectivas do cenário econômico 
interno e externo, o mesmo explanou, que o governo 
brasileiro está sinalizando um retorno da medida de 
estímulos, de forma a dar suporte à economia até que a 
vacinação esteja em estágio avançado. Informou que a 
expectativa é que o novo auxílio emergencial inicie em 
março com extensão até junho e tem como valor 
esperado R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
mensais, com custo estimado para os cofres públicos de 
R$ 30 bilhões. Ressaltou que o governo não tem esse 
recurso no orçamento, por isso se faz necessário que 
seja aprovada uma nova “PEC de orçamento de guerra”, 
um pouco mais reduzida, talvez com algumas restrições. 
Relatou que, para esse valor ficar fora do teto de gastos é 
provável que incluam medidas de controle de gastos, 
porque senão haverá uma piora no cenário fiscal. 
Destacou que o governo tem consciência disso, mas na 
prática, a aprovação do auxílio é muito mais fácil de 
acontecer, do que as medidas restritivas para contenção 
de gastos. Em vista disso, o mercado está 
acompanhando para ver como irá funcionar, o que gera 
bastante incerteza, pelo risco de deterioração das contas 
públicas novamente em 2021, o que acarreta em piora no 
cenário fiscal, além de todos os problemas que 
acompanham uma dívida pública muito alta. Com relação 
à vacinação, informou que será um assunto que 
precisaremos acompanhar ao longo do ano e que até o 
momento o estimado é de que tenham sido aplicadas 
aproximadamente 5,6 milhões de doses de vacinas, 
considerando primeira e segunda dose. Portanto, um 
ritmo bem lento de vacinação, justificado pela demora na 
aquisição de vacinas e algumas dificuldades de logística. 
Salientou, ainda, que até então a preocupação maior tem 
sido o alto número de casos e mortes pela COVID-19, o 
que pode trazer mais dificuldades para a economia 
brasileira no primeiro semestre. No cenário internacional 
a vacinação também está em destaque e o processo 
também está lento na maior parte do mundo.  A 
dificuldade de obter vacinas, pela limitação de 
quantidade máxima mensal que as fábricas têm 
capacidade de produzir, é o que tem gerado maior 
dificuldade. Dito isso, ressaltou que os países que 
conseguirem acelerar e imunizar a maior parte da 
população em 2021 tem uma maior possibilidade de 
retomada na atividade econômica ainda esse ano. No 
entanto, ressaltou sobre o aparecimento de novas cepas 
do Coronavírus e que algumas delas podem diminuir a 
eficácia de algumas vacinas. O que traz bastante 
incerteza e que pode dificultar o processo de vacinação 
no mundo inteiro. Ato contínuo mencionou, como um dos 
pontos de atenção importantes, o pacote de estímulos de 
US$1,9 trilhão que está sendo discutido no congresso 
dos Estados Unidos e que tem grande chance de ser 
aprovado. O que contribuiria tanto para a economia dos 
Estados Unidos, como também para o Brasil, pois o 
recurso acaba saindo um pouco do país e indo para o 
restante do mundo. Em contrapartida, a expectativa de 
juros de títulos de longo prazo nos Estados Unidos, tem 
subido bastante nos últimos dias e é possível que a 

inflação volte, elevando os juros lá fora, refletindo em 
aumento de juros aqui no Brasil também, o que pode 
prejudicar o nosso mercado de renda fixa. Em relação à 
atividade econômica no Brasil, com o fim, a princípio até 
março, do auxílio emergencial em 2021 e o aumento no 
número de casos da COVID-19, devem trazer maiores 
dificuldades econômicas, principalmente no primeiro 
semestre. Desta forma, dependendo de como for o 
esforço para aceleração da vacinação e de como seguir a 
situação de contágio pela COVID-19 aqui no Brasil, 
pode-se esperar uma possível melhora no segundo 
semestre de 2021. Em relação ao desemprego, que 
segue a atividade econômica, portanto ainda com muitas 
incertezas, noticiou que, no final do ano passado houve 
uma redução no desemprego pelo efeito sazonal de fim 
de ano, que deve ser revertido agora no início de 2021, 
tanto pelo fim do efeito sazonal, quanto pela piora 
esperada da atividade econômica. Sobre a expectativa 
do mercado, salientou que a inflação desacelerou no mês 
de janeiro, com alta de 0,25%. Explicada pela redução de 
consumo e de demanda trazido pelo fim do auxílio 
emergencial e que no acumulado em 12 meses, o IPCA 
registra aumento de 4,56%. Desta forma, falou que é 
esperado que a inflação acumulada fique mais alta no 
início do ano, pois em março, abril e maio de 2020 houve 
inflação extremamente baixa, ocorrendo até mesmo 
deflação no IPCA, então a partir do momento que sai do 
acumulado de 12 meses e entra a inflação nova, faz com 
que o acumulado suba um pouco mais. O que é natural, 
sendo esperado que a inflação continue subindo até abril 
e maio e depois que volte a patamares mais baixos, 
fechando o ano próximo da meta. Evidenciou que essa 
aceleração da inflação pode assustar, mas não vai ser 
motivo de grandes movimentações na política monetária, 
além do que já está sendo estipulado pelo Banco Central. 
Informou que a próxima reunião do Comitê de Política 
Monetária (COPOM) está prevista para acontecer em 
março, mas ainda não há consenso do mercado sobre 
que ação o Banco Central tomará nesse encontro. Há 
uma incerteza muito grande na possibilidade de o 
aumento ocorrer em março, ou se deixarão para maio. Há 
fatores que evidenciam para ambas as direções. Por um 
lado, a inflação próxima da meta e risco fiscal aumentam 
a chance dos juros subirem ao longo deste ano. Por outro 
lado, a atividade econômica em baixa pode levar a 
adiamento da subida da Selic. A única certeza que o 
mercado tem é que a taxa de juros irá aumentar em 2021, 
o que não se sabe é quão cedo irão começar a aumentar 
e qual será a magnitude.  Finalizou apresentando as 
projeções econômicas trazidas pelo relatório FOCUS 
para os anos de 2021 e 2022, respectivamente: IPCA 
3,62% e 3,49% PIB 3,43% e 2,5%; Câmbio R$ 5,01 e R$ 
5,00; SELIC 3,75% a.a. e 5% a.a. Ao pedir a palavra, 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 
economia, comentou que o aumento ou diminuição da 
Selic é um instrumento para contenção da inflação, como 
a projeção da inflação está dentro da meta e sem 
previsão de aumento significativo a ponto de ter uma 
reação nos juros, falou não acreditar em aumento 
enquanto a inflação não der sinais de alta. Ao retomar a 
palavra, RODRIGO MALHEIROS REMOR, disse que 
apesar da inflação estar bem próxima da meta, o que o 
mercado está avaliando sobre esse possível aumento da 
Selic mais cedo, seria pela fala do Banco Central, que em 
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seu último comunicado informou que os núcleos de 
inflação estão muito elevados, sendo assim, acima do 
que consideram compatível ao cumprimento da meta, 
somados a análise do balanço de riscos, são os pontos 
que poderiam motivar esse aumento nos juros. Justificou 
que uma piora no cenário fiscal e uma surpresa 
inflacionária poderiam fazer com que a inflação 
disparasse de uma maneira que não está sendo prevista 
e poderia trazer um descontrole à política monetária. 
Contudo, ressaltou que a equipe técnica da SMI 
Consultoria está considerando que o fato da atividade 
econômica estar mais fraca, dificilmente fará com que a 
inflação suba durante 2021. Finalizou, se colocando à 
disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas 
que possam surgir após a reunião. Por fim, o gestor de 
recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou que, em razão do meio pelo qual 
ocorreu a reunião, notadamente por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da SMI CONSULTORIA, ficará 
dispensada a assinatura de GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos 
demais participantes. 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. 

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus Reissurreição da Silva 
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães  

Superintendente/Gestor de Recursos 

Membro

Ernâni	Bernardino	Alves	de	Sena	

Diretor	Administrativo	e	Financeiro	

Membro	

Milena	Tavares	do	Sacramento

Secretária

Acácia	Chaves	Reis	

Chefe	de	Gabinete	

Convidada

Isis	Lobo	de	Souza	

Assessora	Especial	I

Convidada

Diego	Silva	de	Souza	

Analista	em	Seguro	social	–	Economia	

Convidado

Ana	Clara	Andrade	de	Almeida	

Chefe	de	Gabinete	

Convidada

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

Realizada em 19/02/2021

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 Villas 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
Ciro Augusto Miguel – Gerência nacional Investidores 
corporativos
Luís Cláudio Galvão Moura – Gerente geral de rede
Eduardo Luiz Murta de Oliveira Miranda – 
Superintendência executiva de governo

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021.

Pauta da Reunião
Videoconferência com os representantes da ASSET da 
Caixa Econômica Federal

Anexos
1) Apresentação em PowerPoint com a carteira sugerida 
pela ASSET da Caixa Econômica Federal;

Reunião
Aos dezenove dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
e um, às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
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 
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PEDRO JORGE V ILLAS 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, além de CIRO AUGUSTO MIGUEL, LUÍS 
CLÁUDIO GALVÃO  MOURA, EDUARDO LUIZ MURTA  
DE OLIVEIRA MIRANDA,  representantes da  ASSET da 
Caixa Econômica Federal. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
videoconferência com os representantes da ASSET 
da Caixa Econômica Federal; 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 participação dos 
representantes da ASSET da Caixa Econômica Federal 
(CEF) e dos demais convidados supracitados, em 
seguida passou a palavra para o executivo CIRO 
AUGUSTO MIGUEL, o qual agradeceu a oportunidade 
de participar da reunião para apresentar o cenário 
econômico e as estratégias de investimento da ASSET 
da CEF ao ISSM.  Ato contínuo, teceu breves 
comentários sobre os tópicos mais relevantes do cenário 
econômico mundial. Informou que o processo de 
imunização nas principais economias globais 
permanecerá no foco, com a expectativa de melhora 
gradual no ritmo de recuperação das atividades. 
Destacou que os Estados Unidos além de estar 
buscando incentivo com o novo pacote de estímulos de 
US$ 1,9 trilhão, estão mais ágeis no processo de 
vacinação, portanto se espera que consigam reverter os 
efeitos da pandemia mais rápido que os outros países. 
Comunicou, ainda, que a União Europeia também tem 
propostas de possíveis estímulos fiscais. Sobre o 
cenário interno, mencionou como situações mais 
importantes e que impactam o mercado financeiro, a 
paralização das reformas fiscais, inflação um pouco 
pressionada no primeiro trimestre, com aumento de 
projeções de IPCA do mercado, manutenção da taxa de 
juros em 2% a.a. com a retirada do Foward Guidance 
pelo Banco Central do Brasil. Além da lentidão do 
processo de vacinação e o avanço de casos e mortes 
decorrentes da Covid-19. Fatos que causam 
preocupação e incertezas ao mercado financeiro 
brasileiro.  Em seguida, apresentou as seguintes 
projeções do Relatório Focus para 2021 e 2022, 
respectivamente: IPCA 3,62% e 3,49%, SELIC 3,75% e 
5%, PIB 3,43% e 2,5% e CÂMBIO R$ 5,01 e R$ 5,00. E 
comparou com as expectativas de projeções da Caixa 
ASSET para 2021 e 2022, respectivamente: IPCA 3,73% 
e 3,5%, SELIC 3,5% e 5,5%, PIB 3,20% e 2,30% e 
CÂMBIO R$ 4,80 e R$ 4,80. Dando continuidade a 
reunião, informou que a partir de 10/09/2020 as Letras 
Financeiras do Tesouro (LFTs) passaram a ter bastante 
volatilidade e mencionou que esse fato gerou impacto 
em todos os fundos da indústria que possuem LFTs na 
carteira. Discorreu que em 2020, ano tão volátil, os 
fundos no exterior se destacaram, pois conseguiram 
auxiliar na obtenção de melhores resultados e que para 
2021 continuarão em evidência. Assim sendo, afirmou 
que a abertura para investimentos em fundos do exterior 
é de grande importância, em virtude de o cenário externo 
está muito melhor e isso vem sendo demonstrado nos 

resultados dos fundos.  Recomendou os fundos FIA 
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 e FI BOLSA 
AMERICANA MULTIMERCADO LP como extremamente 
importantes para o atingimento da meta atuarial. 
Mencionou que até mesmo o fundo FI BOLSA 
AMERICANA MULTIMERCADO LP que não possui 
hedge cambial tem demonstrado uma variação positiva. 
Ato contínuo informou que, os fundos de investimentos 
sugeridos foram escolhidos com base em um modelo 
desenvolvido pela Gerência Nacional de Investidores 
Corporativos (GEICO) e leva em conta o desempenho 
histórico e a perspectivas futuras de acordo com o 
cenário econômico prospectivo. Ressaltou que, todas as 
alternativas de fundos apresentados a seguir estão 
adequadas à Resolução CMN nº 3922/2010 e alterações 
posteriores, respeitando inclusive os l imites 
estabelecidos. Sobre resultados, relatou que em 2020 a 
recomendação de carteira da GEICO obteve 97% do 
IPCA + 5,89% a.a. correspondente a meta atuarial, o que 
entende como um excelente resultado, em virtude da 
meta ter sido praticamente cumprida, mesmo em um ano 
tão atípico, o que demonstra a eficácia da carteira. 
Descreveu que a carteira recomendada apresenta 21% 
em investimento conservador (CAIXA FI BRASIL 
IRFM1; CAIXA FI CAIXA ALIANÇA RF, 46% em 
investimento conservador a moderado (FIC BRASIL 
GESTÃO ESTRATÉGICA RF; FI BRASIL IRF-M 1+; 
CAIXA BRASIL IPCA XVI CP; CAIXA FI BRASIL IMA B  5; 
CAIXA BRASIL ATIVA RF LP,  10% em investimento 
moderado a agressivo (CAIXA FIC BRASIL 
ESTRATÉGIA LIVRE MULT.;  CAIXA FI BRASIL IMA B 5 
+ e 23% em investimento agressivo (CAIXA VALOR 
RPPS FIC AÇÕES; CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR; 
CAIXA FIA CAIIXA INSTIT. BDR NÍVEL 1; CAIXA FI 
BOLSA AMERICANA MULT LP; CAIXA CONSTRUÇÃO 
CIVIL FI AÇÕES; CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 
e CAIXA MULT. GLOBAL EQUI. INV EXT FIC FIM). 
Comentou sobre a importância de mantar a carteira 
diversificada.  Em seguida, apresentou como 
recomendações, alguns fundos que foram lançados 
recentemente. Relatou estar acompanhado as 
performances e ressaltou que estão trazendo resultados 
significativos. São eles: CAIXA FIC MULTIGESTOR 
GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, 
enquadrado no art. 9º, inciso II na Resolução nº  4661/18. 
Descreveu como sendo um fundo estruturado na 
modalidade FOF (Fund of Funds). Busca retornos 
diferenciados através de alocações em cotas de fundos 
de investimento, cuja alocação preponderante seja em 
ações e outros ativos financeiros emitidos no mercado 
internacional. O objetivo do fundo é ter flexibilidade e 
agilidade através de diversas estratégias de 
investimentos no exterior, viabilizando ao cotista, o 
acesso, através de um único produto, a fundos Offshore 
previamente selecionados.  Tem como taxa 
administrativa 1% a.a. FUNDO CAIXA FIC EXPERT 
CLARITAS VALOR AÇÕES, enquadrado no art. 8º, 
inciso II, alínea “a”. Informou ser um fundo estruturado na 
modalidade “fundo espelho” que, replica um fundo de 
investimento já existente (CLARITAS VALOR FEEDER 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES), permitindo o 
acesso a uma carteira de ativos já consolidada e com 
histórico de desempenho. Tem como taxa de 
administração 1,25% a.a. CAIXA FI INDEXA SHORT 
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DOLAR MULT LP, enquadrado no art. 8º, Inciso III, da 
Resolução nº 3922/10, utiliza estratégia “vendida” em 
dólar, ou seja, o fundo se beneficia de momentos em que 
dólar americano se enfraquece, sendo indicado para 
clientes que tem convicção nesse movimento e para 
aqueles que já possuem exposição a fundos cambiais e 
desejam proteção frente a movimentos contrários. 
Relatou que para quem acredita em queda do dólar, 
aplicar nesse fundo não é uma atitude equivocada, 
porque faz uma correlação negativa com o BDR nível 1. 
E o fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO 
LONGO PRAZO, enquadrado no art. 8º, Inciso III da 
Resolução nº 3922/10, traz em sua carteira estratégias 
d e  p r o t e ç ã o  “ h e d g e ”  p a r a  a s  a l o c a ç õ e s  
preponderantemente no mercado local, sejam elas em 
bolsa ou títulos públicos federais. Trabalha tanto com 
títulos públicos, como com ações. A divisão e 
balanceamento são feitos pela gestão. Finalizou 
informando que a Caixa Econômica Federal possui o 
maior portfolio de fundos para RPPS e se colocou a 
disposição para eventuais dúvidas. Ao pedir a palavra, o 
gestor de recursos informou que os fundos 
recomendados já estão credenciados pelo Instituto, 
portanto já poderão ser analisados pelo Comitê de 
Investimentos para eventuais aportes. Na medida em 
que, foi deliberado na Política de Investimentos vigente, 
a possibilidade de fazer investimentos no exterior. 
Relatou que, a importância de ter investimentos desse 
segmento na carteira do ISSM, está sendo discutido há 
algum tempo pelo Comitê. Por fim, o gestor de recursos, 
PEDRO JORGE V ILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou que, em razão do meio pelo qual 
ocorreu a reunião, notadamente por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da ASSET da Caixa Econômica 
Federal, ficará dispensada a assinatura de CIRO 
AUGUSTO MIGUEL, LUÍS CLÁUDIO GALVÃO  MOURA 
e EDUARDO LUIZ MURTA  DE OLIVEIRA MIRANDA, 
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos 
demais participantes. 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. 

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 9ª 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 Villas 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 
nº 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 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
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1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
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 V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 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 quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) acompanhamento da 
e laboração do Relatór io  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 
1ª 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 às 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 no 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 mim e 
pelos demais assinada. 

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico 
Membro 

Mateus Reissurreição da Silva 
Membro 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Superintendente/Gestor de Recursos 

Membro 

Ernâni Bernardino Alves de Sena 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Membro 

Milena Tavares do Sacramento 
Secretária 

Acácia Chaves Reis 
Chefe de Gabinete 

Convidada 

Isis Lobo de Souza 
Assessora Especial I 

Convidada

 Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia 

Convidado 

Ana Clara Andrade de Almeida 
Chefe de Gabinete 

Convidada

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

Realizada em 19/02/2021

Participação

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
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Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente	

Mateus Reissureição da Silva	 	 	

Tiago Cacim D'errico

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	 	 	

	 	 	

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

Pauta da Reunião

a) Atualização acerca do cenário macroeconômico das 

expectativas de mercado;

b) Atualização acerca do comportamento da carteira de 

investimentos;

c) Apresentação dos pareceres relacionados aos 

investimentos propostos para o mês em curso com 

indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM;

d) 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;

e)Decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e demais 

execuções orçamentárias;

f) Decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem 

repassados;

g) O que ocorrer;

Anexos

1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela 

SMI Consultoria – janeiro 2021;

2) Relatório de mercado – FOCUS;

3) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 

enquadramento;

4) Demonstrativo de rentabilidade parcial de fevereiro;

Reunião

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 

e vinte e um, às 10h00min, por intermédio da plataforma 

de comunicação Google Meet, em videoconferência, 

atendendo às determinações da Lei Complementar nº 

1644/2020, reuniram-se ordinariamente os 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 V ILLAS  BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 

convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 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 quórum legal para instalação, foi 

estabelecida a seguinte pauta: a) atualização acerca do 

cenário macroeconômico das expectativas de 

mercado; b) atualização acerca do comportamento 

da carteira de investimentos; c) apresentação dos 

pareceres relacionados aos investimentos 

propostos para o mês em curso com indicações de 

estratégias a serem seguidas pelo ISSM; d) 

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; e) 

decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e demais 

execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 

aplicação dos novos recursos a serem repassados; 

g) 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 

participantes e  passou para o primeiro item da pauta, a) 

atualização acerca do cenário macroeconômico das 

expectativas de mercado, com a palavra, o mesmo 

relatou que há dois dias, em 17/02/2021, ocorreu a 7ª  

reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, que 

contou com a participação de GUSTAVO ANDREOTTI 

TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 

representantes da SMI CONSULTORIA, na ocasião, um 

dos pontos abordados foi análise de mercado e 

perspectivas do cenário econômico interno e externo, 

desde então, não houve grandes modificações no 

cenário econômico, de modo que faz a menção ao 

quanto ficou registrado na ata 7ª reunião extraordinária 

do Comitê de Investimentos, pedindo que suas 

informações sejam aqui consideradas transcritas a fim de 

evitar repetições desnecessárias. Informou que o cenário 

nacional continua com as reformas estruturantes em 

andamento no congresso nacional e que caso sejam 

aprovadas será bastante importante para a economia. Ao 

pedir a palavra, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, presidente do Comitê de Investimentos, 
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complementou comunicando que a análise da prisão do 

deputado Daniel Silveira (PSL) pelo congresso paralisou 

as votações das reformas. Mas que o senado definiu que 

votará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

Emergencial na quinta-feira da semana que vem.  Em 

continuidade à reunião passando para o próximo item da 

pauta, b) atualização acerca do comportamento da 

carteira de investimentos, o gestor de recursos 

informou que foi disponibilizado a todos previamente por 

e-mail, o relatório de gestão da carteira pela SMI 

Consultoria, onde indica uma rentabilidade negativa em 

1,06% em janeiro. Destacou que a meta seria obter 0,7% 

de rentabilidade. Em posse do relatório, observou que no 

mês de dezembro houve rentabilidade extremamente 

significativa com renda variável, mas que em janeiro 

houve uma perda decorrente de queda no IBOVESPA, 

principal índice da bolsa brasileira, que encerrou o mês 

de janeiro em 115 mil pontos. Esclareceu, portanto, que a 

rentabilidade negativa do mês de janeiro decorre do 

mercado, que por conta das incertezas não conseguiu 

obter uma performance positiva. Ponderou que, acredita 

que a carteira de investimentos em renda fixa precisa ser 

revista, pois com à Selic a 2% é uma missão quase 

impossível alcançar a rentabilidade estabelecida na meta 

atuarial do ISSM (IPCA + 5,47% ao ano), aspecto que 

também trouxe consequências ao resultado da carteira 

do mês de janeiro. Sobre as movimentações, o mês de 

janeiro ainda foi um mês de déficit financeiro, na medida 

em que as parcelas de contribuição patronal que seriam 

repassadas no mês de janeiro são inerentes à folha do 

mês de dezembro e ao 13º salário e foram incluídas no 

parcelamento celebrado, já que no último ano de 

mandato do prefeito, a Lei Complementar n. 1644/2020 

estabeleceu o vencimento antecipado dessas 

contribuições previdenciárias para o último dia útil do 

ano, de modo que somente a partir do mês de 

fevereiro/2021 é que se espera que o ISSM volte a ter 

superávit financeiro. Ao pedir a palavra, TIAGO CACIM 

D'ERRICO, membro do Comitê de Investimentos, citou 

que verificou no relatório uma rentabilidade destoante no 

fundo BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS. O 

gestor de recursos informou que esse impacto sucedeu 

do fato de que foi realizado um aporte de R$3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais), no dia 22 de janeiro, 

o que coincidiu com uma queda que ocorreu no final do 

mês nesse benchmark, que fechou o mês de janeiro com 

resultado negativo de 0,25%. Mas ressaltou que essa 

perda de rentabilidade foi extremamente circunstancial e 

já foi recuperada com a valorização que aconteceu no 

início do mês de fevereiro, devolvendo 5% nos primeiros 

18 dias de fevereiro. Na oportunidade, o gestor de 

recursos questionou aos presentes se a partir dessa 

valorização obtida, o Comitê gostaria de pensar em uma 

estratégia de solicitar resgate ou se deve pensar como 

investimento de médio e longo prazo. Com a palavra, 

ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, comentou 

que não acredita que seja o momento para solicitar 

resgate e pontuou que como a estratégia de 

investimentos no exterior está funcionando, deve-se 

continuar investindo gradativamente, inclusive para 

tentar recuperar as perdas ocorridas em 2020, o que foi 

acolhido pelos membros do Comitê. Ato contínuo, 

passou para o próximo item da pauta, c) apresentação 

dos pareceres relacionados aos investimentos 

propostos para o mês em curso com indicações de 

estratégias a serem seguidas pelo ISSM, o gestor de 

recursos informou que foi enviado pela SMI Consultoria 

no dia 08/02 uma carteira de investimentos 

recomendada, onde prevê um resgate de 5% em IRF-

M1+ e aplicação de 3% no IMA B5, 1% em IMA geral e 1% 

em investimentos no exterior. Informou que as 

movimentações decorrentes dessa recomendação já 

foram amplamente discutidas e deliberadas na 5ª reunião 

extraordinária, realizada dia 08/02, que resultou em 

resgate de R$ 18 milhões do IRF-M1+ e aplicação de R$ 

9 milhões no IMA-B 5 e R$ 9 milhões em investimentos no 

exterior, que repliquem o benchmark S&P 500, 

distribuídos em lotes de R$ 3.000.000,00 entre os 

seguintes fundos: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO 

S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 

26.269.692/0001-61; SAFRA S&P REAIS PB FUNDO 

DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 

21.595.829/0001-54 e FUNDO DE INVESTIMENTO 

CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 

LONGO PRAZO, CNPJ 30.036.235/0001-02. Aduziu 

que já é possível ver resultado positivo na realização de 

tais movimentações, pois após esses dez primeiros dias 

o IRF-M1+ apresentou queda, em contrapartida, houve 

valorização tanto no benchmark S&P 500 quanto no IMA-

B 5. Em seguida, passou para o quarto item da pauta, d) 

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 

profundas análises, o Comitê de forma unânime, 

entendeu que é necessário revisar a carteira de renda 

fixa e dedicar um pouco mais do patrimônio do Instituto 

aos índices ativos vinculados ao IMA-B 5 e analisar a 

possibilidade de destinar alguma parcela ao IDK 2. 

Dessa forma, encarregaram o presidente do Comitê de 

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, juntamente com a área técnica, tesouraria 

representada pela chefe de gabinete ACÁCIA CHAVES 
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REIS e DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro 

social – economia, para formularem uma proposta e 

apresentar na próxima reunião ordinária. Dando 

prosseguimento à reunião, passou para o quinto item da 

pauta, e) decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e demais 

execuções orçamentárias; foi colocado em votação e 

decidido pelos membros do Comitê de Investimentos que 

o pagamento da folha do mês de fevereiro/2021 será 

efetuado com os recursos do benchmark IRF-M1. 

Passando para o próximo item da pauta, f) decisão 

sobre a aplicação dos novos recursos a serem 

repassados; ficou decidido, por unanimidade, pelo 

Comitê de Investimentos, que os novos recursos serão 

alocados gradativamente em fundos BDR nível 1, até 

alcançar o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 

de reais) e o que exceder esse valor será alocado em 

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, 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.

 Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente 

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 

Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento

Secretária

Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
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Convidado
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Chefe de Gabinete
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