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CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, decretou 
a disseminação do novo coronavírus como uma 
pandemia, sendo a doença provocada pelo vírus 
denominada (COVID-19);
CONSIDERANDO que tal classificação significa o risco 
potencial de a doença infecciosa atingir a população 
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais 
que já tenham sido identificadas como de transmissão 
interna;
CONSIDERANDO que a Pandemia em decorrência da 
COVID-19 tem elevado o volume de sepultamentos 
diários em nosso Município, tendo se agravados nos 
últimos meses com a disseminação de novas variantes 
do vírus SARS COV 2, e, até o presente momento, não 
existe previsão de medidas que garantam a interrupção 
de tal fato;
CONSIDERANDO que os serviços funerários são de 
natureza essencial e não devem sofrer paralisações, 
razão pela qual necessário se faz a adoção de medidas 
capazes de assegurar a continuidades de tais serviços;
CONSIDERANDO as orientações do Plano Estadual de 
Manejo de Óbitos durante pandemia da COVID-19.

RESOLVE 

Art.1º. Torna público a todos os munícipes que tenham 
parentes sepultados no cemitério Jardim da Eternidade, 
situado na Gleba H, neste Município, nos BLOCOS 50 e 
51, modalidade de Gavetas, conforme previsão do Item 
12 do Decreto Municipal 4844/2010, com seu prazo de 
concessão vencido (3 anos contados da data de 
sepultamento), que realizará a exumação dos restos 
mortais das referidas gavetas, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar desta publicação.

§ 1º. No mesmo prazo de 10 dias, o responsável ou 
familiar deverá procurar a Secretaria de Serviços 
Públicos para manifestar interesse na modalidade de 
destinação dos restos mortais, conforme os 
procedimentos pertinentes.
§ 2º. A lista com informações tais como nome do 
sepultado e data de sepultamento, constam do Anexo I, 
parte integrante deste Edital.
§ 3º. O interessado responsável deverá comparecer à 
SESP, situada no Loteamento Espaço Alfa - Jardim 
Limoeiro, Camaçari - BA, 42802-590, ou entrar em 
contato através do Whatsapp (71) 9 8112-0582, de 
Segunda a Sexta, das 8h às 12h, dentro do prazo 
informado no caput deste artigo, apresentando cópia de 
seu RG e Certidão de óbito do respectivo sepultado.

Art. 2º. O não atendimento a esta notificação no prazo 
mencionado, implicará em exumação dos restos mortais 

	RESOLUÇÃO N° 003/2021
DE 23 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de indicação de 
servidor(a) para exercer o cargo de 
Secretária Executiva do Conselho Gestor 
de Parcerias Público-Privadas – CGPPP.

O PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGPPP, no uso 
das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 7280, de 
29 de janeiro de 2020, e no uso das suas atribuições e 
competências legais e regimentais, 

RESOLVE

Art. 1º Fica aprovada por unanimidade a indicação da 
servidora REGINA ESTEVAM MARGARIDA lotada na 
Secretaria de Governo - SEGOV, matrícula nº 832776, 
para exercer o cargo de Secretária Executiva.

Art. 2º - Esta resolução terá efeitos retroativos ao dia 25 
de março de 2021, revogando as disposições em 
contrário.

CAMAÇARI-BA, EM 23 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DE 

PARCERIAS - CGPPP

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 

A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS no uso de 
suas atribuições e prerrogativas legais,
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e depósito, dos mesmos no ossuário geral, em razão da 
necessidade de disponibilizar novos espaços para os 
sepultamentos neste período pandêmico. 

Art. 3º.  Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 23 ABRIL 
DE 2021.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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 PORTARIA Nº 002/2021
DE 22 DE ABRIL DE 2021

Cria subcomissão de Avaliação de 
Estágio Probatório da Controladoria 
Geral do Município – CGM.

O Controlador Geral do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia no uso de suas atribuições.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os Servidores ALINE SANTOS 
MOSSETTE, matrícula 828883, CÍNTIA PAIM DOS 
SANTOS, matrícula 63099 e ROBERTO CEZAR DE 
FARIAS SANTANA, matrícula 62303, para sob a 
presidência do primeiro, comporem a subcomissão de 
estágio probatório da Controladoria Geral do Município - 
CGM, conforme estabelecido nas Leis Municipais 
407/98, 874/08 e Decreto Municipal 4924/10 alterado 
pelo Decreto Municipal 4996/2011.  

Paragrafo único. Ficam designados para suplentes da 
comissão os seguintes servidores: HUMBERTO 
CONCEIÇÃO MORAIS, matrícula 63726, JULIANO 
VIEIRA MIRA, matrícula 63020 e MARIA SANTOS 
CORREIA, matrícula 61210.  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

 CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2021.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 

Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0014/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é aquisição de 

aparelhos para fisioterapia cadastrados na proposta de 

aquisição n° 11432.780000/1200-03 para as Unidades 

do Centro Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER 

II) á empresa A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

EPP, para o lote 01 valor global adjudicado R$ 146,49 

(cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos), para o lote 04 valor global adjudicado R$ 

4.022,00 (quatro mil e vinte e dois reais), para o lote 05 

valor global adjudicado R$ 7.199,95 (sete mil e cento e 

noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), para o 

lote 06 valor global adjudicado R$ 376,00 (trezentos e 

setenta e seis reais), os lotes 02 e 03 foram fracassados. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2021. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

  

CONTRATO N.º 0056/2021. CONTRATADO: A A Z 

SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES EIRELI EPP. PREGÃO N.º 0014/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Aquisição de 

aparelhos para fisioterapia cadastrados na proposta de 

aquisição n° 11432.780000/1200-03 para as Unidades 

do Centro Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER 

II), vencedor do lote 01 valor global R$ 146,49 (cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

vencedor do lote 04 valor global R$ 4.022,00 (quatro mil e 

vinte e dois reais), vencedor do lote 05 valor global R$ 

7.199,95 (sete mil e cento e noventa e nove reais e 

noventa e cinco centavos), vencedor do lote 06 valor 

global R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), 

perfazendo o valor global de R$ 11.744,44 (onze mil, 

setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos) referente aos lotes (01, 04, 05 & 06). 

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4022; 4019. 

Elemento de Despesa: 44.90.52.00; 33.90.30.00; Fonte: 

0114.000. DATA DA ASSINATURA: 16/04/2021. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÕES 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 0225/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
s a ú d e .  D A T A  D A  H O M O L O G A Ç Ã O :                                                  
15/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0181/2021 – 
PREGÃO Nº 0225/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
15/04/2021.  – ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0182/2021 – 
PREGÃO Nº 0225/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 15/04/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0228/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de ácido tricloroacético e carvão 
ativado, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
16/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0183/2021 – 
PREGÃO Nº 0228/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de ácido 
tricloroacético e carvão ativado, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E 
MANIPULAÇÃO EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
16/04/2021.  – ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

  

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 0268/2020
(Processo Administrativo
 nº 00089.11.05.614.2021)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, no uso de 
suas atribuições, re-ratifica o Termo Aditivo à Ata de 
Registro de Preços nº 0268/2020, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição de material de limpeza 
(álcool em gel 500g, limpador instantâneo multiuso 
500ml, detergente alvejante e desengordurante 5l) para 
futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração, conforme abaixo.
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto alterar o Item 1) 
OBJETO da Ata de Registro de Preços n.º 268/2020, no 
que se refere ao valor unitário do Lote 01 - “Álcool Etílico 
em Gel 500mg”.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DOS 
VALORES
Em razão da alteração referida na cláusula anterior, fica 
alterado o valor unitário do 1) OBJETO, Lote 01 - “Álcool 
Etílico em Gel 500mg, sendo que o valor que era de 
R$16,81 (dezesseis reais e oitenta e um centavos) por 
unidade, passará a ser de R$9,06 (nove reais e seis 
centavos) por unidade.

DA DATA
Camaçari, 18 de Fevereiro de 2020.

LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto alterar o Item 1) 
OBJETO da Ata de Registro de Preços n.º 268/2020, no 
que se refere ao valor unitário do Lote 01 - “Álcool Etílico 
em Gel 500g”.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DOS 
VALORES
Em razão da alteração referida na cláusula anterior, fica 
alterado o valor unitário do 1) OBJETO, Lote 01 - “Álcool 
Etílico em Gel 500g, sendo que o valor que era de 
R$16,81 (dezesseis reais e oitenta e um centavos) por 
unidade, passará a ser de R$9,06 (nove reais e seis 
centavos) por unidade.

Camaçari, 18 de Fevereiro de 2021.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento.

Camaçari, 22 de Abril de 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 
CONTRATO Nº 459/2020 QUE ENTRESI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA MSOTEC 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira (Do Preço) do instrumento 
original, cujo objeto é citado na cláusula acima, visando 
atender as necessidades da SEINFRA de Camaçari. DO 
VALOR: O contrato descrito na cláusula anterior sofrerá 
acréscimo 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por 
cento) e um decréscimo de 0,56% (zero vírgula cinqüenta 
e seis por cento), o que resulta em um acréscimo 6,09% 
(seis vírgula zero nove por cento) do valor do contrato, 
corresponde ao valor de R$154.501,53 (cento e 
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e um reais e cinqüenta 
e três centavos). Assim, seu valor global será modificado 
para R$2.692.797,61 (dois milhões, seiscentos e 
noventa e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e 
sessenta e um centavos), tendo sido apresentada 
solicitação de despesa para comprovar a existência de 
dotação orçamentária para fazer frente a tal 

acréscimo.Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do acréscimo presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação: 5011, Natureza de 
Despesa: 44905100, Fontes: 4191000 e 0100000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
16 de Abri l  de 2021. JOSELENE CARDIM.       
MUNICÍPIO. MSOTEC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
002/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e Quinta do 
Contrato nº 002/2020, cujo objeto é o: “Lote II: - 
execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 
contemplando execução de camada de base em solo-
brita e brita-graduada, execução de sistema de 
drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em 
vias urbanas dos distritos de Monte Gordo, Abrantes e 
Sede, no município Camaçari-BA”. DO VALOR: O valor 
global do referido contrato é de R$ 12.318.831,07 (doze 
milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e um 
reais e sete centavos), e por força do acréscimo de 
24,44% do seu valor original, passará a ser de R$ 
15.329.947,39 (quinze milhões, trezentos e vinte e nove 
mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove 
centavos) após a assinatura do presente instrumento. 
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: 3023; Natureza de 
Despesa: 44905100 e Fonte: 0100000.  DO PRAZO: O 
contrato descrito na Cláusula Primeira fica prorrogado 
por mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 31 de 
abril de 2021, passará a viger até 31 de outubro de 2021. 
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, 20 de Abril de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO. 
QG CONSTRUÇÕES E  PROJETOS LTDA.  
CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
382/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I  E  A  E M P R E S A  O E S T E  
ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 
ENGENHARIA LTDA. DO OBEJTO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
n° 382/2020, originalmente firmado em 29 de maio de 
2020, com prazo de vigência de 07 (sete) meses, 
contados a partir da sua assinatura, tendo sido 
prorrogado, encontrando-se, portanto, vigente até 29 de 
abril de 2021, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
04 (quatro) meses, de modo que, a partir de 29 de abril de 
2021, passa a viger até 29 de agosto de 2021. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, fixado no valor global de R$ 1.375.555,82 (um 
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milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e 
cinqüenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo 
que o valor a ser executado, no período previsto neste 
termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 
1.211.588,99 (um milhão, duzentos e onze mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e nove 
centavos),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, 15 de 
abril de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  
MUNICÍPIO.OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, 
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA  LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0404/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA EBISA - ENGENHARIA 
BRASILEIRA, INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Terceira do Contrato nº 0404/2020, cujo objeto é 
o: “Lote: VI (CIEI´S/SEDE & COSTA) a execução das 
obras e serviços na manutenção preventiva e corretiva e 
adequações em unidades escolares, CIEI´s e creches da 
rede municipal de ensino do município de Camaçari, 
Bahia”. DO VALOR: O valor global do referido contrato é 
de R$ 4.846.528,26 (quatro milhões, oitocentos e 
quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte 
e seis centavos), e por força do acréscimo de 19,60% 
sobre o seu valor original, passará a ser de R$ 
5.796.528,17 (cinco milhões, setecentos e noventa e seis 
mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezessete centavos) 
após a assinatura do presente instrumento.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: 4006, Natureza de Despesa: 
33903900 e Fonte: 7101000. 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, 20 de abril de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO.  MUNICÍPIO. EBISA - 
ENGENHARIA BRASILEIRA,  INDÚSTRIA E 
SANEAMENTO LTDA. CONTRATADA.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

	 	 	 	
						Realizada em 18/03/2021

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
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) 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 – fevereiro 2021;
2)E-mail da SMI com recomendação de ajustes na 
carteira de investimentos;
3)Relatório de mercado – FOCUS;
4)Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento;
5)Demonstrativo de rentabilidade parcial de março;

Reunião

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e um, às 14h30min, 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 
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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 inete ,  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) 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  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d a  
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 informou que convidou o GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 
REMOR, representantes da SMI CONSULTORIA, para 
que possam contribuir no tocante ao primeiro item da 
pauta. Aproveitou a oportunidade para informar que, 
após seis anos de reduções na taxa Selic, o Banco 
Central comunicou que decidiu aumentar de forma 
expressiva em 0,75 pontos percentuais a taxa Selic, na 
reunião que ocorreu ontem, 17/03, pelo Comitê de 
Política Monetária (COPOM). Ao ensejo, perguntou 
quais impactos essa alteração pode trazer a carteira de 
investimentos do ISSM. Além disso, questionou também 
a respeito da estratégia de ampliação de investimentos 
em BDR nível 1, na medida em que, o aumento da Selic 
pode incentivar o retorno de capital estrangeiro ao Brasil 
e com isso impactar no preço do dólar. Perguntou se 
seriam sinais de alerta para não continuar a investir em 
BDR nível 1 ou se a consultoria identifica que deve 
manter a estratégia até chegar a 10% (dez por cento) de 
investimento no exterior, como foi orientado em reuniões 
anteriores. Em seguida, passou a palavra para o 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, representante 
da SMI Consultoria, que respondeu de forma breve, 
explicando que a trajetória de aumento de juros no Brasil 
até o final do ano já está sendo esperada pelo mercado, e 
que com o passar dos dias as projeções estão 
aumentando, colocando como expectativa juros cada 
vez mais altos para o final do ano, dado que a inflação 
está cada vez mais forte. Sendo assim, essa é forma que 
o Banco Central encontrou para conter essa situação. 
Esclareceu que esse fato é visto de forma positiva, pois 
demonstra preocupação com o cenário inflacionário, 
tentando deste modo, evitar que a situação fique fora de 
controle. Comunicou que, nos Estados Unidos os juros 
foram mantidos até 2023. Em seguida, informou que seu 
colega, RODRIGO MALHEIROS REMOR apresentará 
de forma detalhada acerca do primeiro item da pauta, a) 

atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado, e que após essa etapa, 
retomará a palavra para responder os questionamentos 
apresentados pelo gestor de recursos. Ato contínuo, 
RODRIGO MALHEIROS REMOR iniciou abordando 
sobre a situação da pandemia pelo Coronavírus no 
Brasil. Informou que estamos passando por um período 
crítico de novos casos da COVID-19, com colapso do 
sistema de saúde em vários estados do país e que do 
ponto de vista econômico isso pode significar uma nova 
fase de lockdown e restrições da atividade econômica, 
que vão trazer uma piora significativa para a economia. 
Além do medo que causa na população e essa 
diminuição voluntária de demanda também influencia 
negativamente na economia. Informou que na parte 
política houve a aprovação e promulgação pelo 
Congresso, da Proposta de Emenda a Constituição 
(PEC) emergencial, que trouxe um pequeno alívio no 
cenário fiscal, pois estabeleceu gatilhos para contenção 
de gastos e trouxe algumas medidas que podem diminuir 
o risco fiscal no curto e médio prazo. Além disso, 
estabeleceu um limite máximo de R$ 44 bilhões de reais 
que o governo poderá gastar com o auxílio emergencial 
fora do teto de gastos, o que demonstra maior segurança 
de que o governo não vai extrapolar os gastos, evitando 
uma deterioração tão grande no cenário fiscal, como a 
que ocorreu em 2020. Esclareceu que a PEC teve 
algumas desidratações ao longo dos trâmites no 
congresso, mas como não foram em tópicos tão 
importantes, do ponto de vista dos mercados, teve um 
resultado líquido positivo. Agora a expectativa é de que, 
nos próximos dias o governo envie uma medida 
provisória para o congresso estabelecer as diretrizes do 
novo auxílio emergencial. Ademais disso, informou que o 
Programa Bolsa Família continuou dentro do teto de 
gastos. Inteirou que esse era outro ponto que estava 
preocupando os mercados, pois se ficasse fora do teto de 
gastos poderia ser outra fonte para causar uma grande 
deterioração nas contas públicas. Além disso, informou 
que a vacinação será um ponto que vai estar no radar até 
que a maior parte da população esteja vacinada. Sobre a 
taxa de juros nos Estados Unidos, o Comitê Federal de 
Mercado Aberto (FOMC) declarou que manterá os juros 
no patamar atual, de 0,25%, até 2023 e que continuará os 
programas de recompras de títulos que estão sendo 
executados atualmente. Informou ainda, que os 
dirigentes do Federal Reserve afirmaram que os 
estímulos monetários irão continuar até que dois fatores 
s e j a m  a l c a n ç a d o s :  i n f l a ç ã o  f i q u e  	
consistentemente acima da meta de 2% ao ano e o pleno 
emprego seja atingido novamente. Em vista disso, não 
deve haver mudança na política monetária nos Estados 
Unidos no curto prazo. Essa decisão dos Estados Unidos 
derrubou um pouco o dólar em comparação ao real e 
outras moedas, e na questão de fluxo de investimentos, 
como os juros nos Estados Unidos continuam muito 
baixo, há uma maior chance de aumentar o fluxo para o 
Brasil, o que é algo bastante positivo. Além disso, no 
cenário internacional o processo da vacinação na maior 
parte do mundo está acontecendo de forma bastante 
lenta, na União Europeia, por exemplo, só conseguiu 
vacinar até o momento 8% da população, no entanto em 
alguns locais, principalmente destacando os Estados 
Unidos e Reino Unido estão com uma velocidade muito 
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maior no processo de vacinação. Estados Unidos já 
vacinou mais de 20% (vinte por cento) de sua população 
e esperam vacinar a população inteira até junto deste 
ano. Informou ainda, que a expectativa é de que haja 
maior aquecimento da economia nos países onde a 
vacinação estiver ocorrendo com mais velocidade. 
Aduziu que o risco de aceleração inflacionária existe, não 
apenas nos Estados Unidos, como no mundo como um 
todo, principalmente pela alta nos preços das 
commodities. Em relação ao Brasil, comunicou que 
houve a divulgação neste mês do Produto Interno Bruto 
(PIB) que cresceu 3,2% no quarto trimestre frente ao 
terceiro, acima das expectativas de alta de 2,8%. Em 
2020, o PIB totalizou R$7,4 trilhões, apresentando queda 
de 4,1% rente a 2019. Para 2021 a expectativa é de 
recuperação no PIB, no entanto, com as dificuldades que 
estamos enfrentando na pandemia, já está sendo 
revisado para baixo. Sobre a atividade econômica, 
esclareceu que no início deste ano, a economia 
continuou a apresentar dificuldades, pois houve o fim do 
estímulo emergencial e de outras medidas de estímulos, 
além do aumento no número de casos de COVID-19, 
fatores que acabaram contribuindo para uma atividade 
econômica mais fraca. Ainda assim, o desempenho foi 
melhor do que o esperado da atividade como um todo. 
Sobre a inflação, comunicou que houve uma alta de 
0,86% no IPCA em fevereiro. Advertiu que pesar desse 
aumento ser esperado pelo mercado, a expectativa era 
de que seria um pouco menor. No acumulado de 12 
meses, o índice registra aumento de 5,20%, ou seja, bem 
acima da inflação.  Noticiou que a aceleração nos 
preços, principalmente nos combustíveis, é preocupante 
pelo fato de ser insumo para praticamente todas as 
indústrias e atividades do país, podendo desencadear 
aceleração da inflação nos meses seguintes. Sobre a 
taxa de juros, o COPOM aumentou a taxa Selic em 0,75 
ponto percentual na reunião de março, passando-a para 
2,75%. Ressaltou que os principais pontos abordados no 
comunicado do COPOM foram que o cenário não 
prescreve mais estímulo extraordinário, ou seja, 
acreditam que não há mais necessidade de ter uma taxa 
Selic baixa, o que abriu espaço para o aumento na taxa 
de juros. Aduziu ainda, que o COPOM reconheceu a forte 
aceleração da inflação e a expectativa é de que haverá 
mais um aumento de 0,75% ponto percentual em maio. 
Com isso, as projeções do Banco Central para a inflação 
ficaram acima da meta para 2021, o que pode provocar 
um aumento mais forte da Selic neste ano. Como 
expectativas do mercado, apresentou as projeções com 
base no relatório Focus para 2021 e 2022, 
respectivamente: IPCA 4,6% e 3,5%; 	 PIB 3,23% e 
2,39%; SELIC 4,5% a.a. e 5,5% a.a. e CÂMBIO R$ 5,30 e 
R$ 5,20. Em seguida, passou a palavra para o GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL, que iniciou sua fala 
apresentando em tela as projeções dos benchmarks de 
renda fixa do mês de março. Comunicou que até o 
momento foi visto um fechamento de juros futuro, o que 
causou impacto positivo principalmente ao IMA-B 5, que 
foi o benchmark que mais se destacou com relação a 
rentabilidade.  Inteirou que os índices atrelados à 
inflação e pré-fixados ainda estão com resultados 
negativos no mês. Comentou que o posicionamento de 
carteira de renda fixa do Instituto está bem adequado, 

pois está com aproximadamente 12% em IMA-B 5 e 
bastante posição em fundos ativos de renda fixa. 
Pensando nos resultados do mês, com os índices de 
renda fixa melhores e o Ibovespa com alta de 5,73 até o 
momento, estimou que se o restante do mês seguir esse 
fluxo a carteira fechará com resultado bastante positivo. 
Em continuidade a resposta ao gestor de recursos, 
informou que a estratégia de investimento em BDR nível 
1 e investimentos no exterior permanece, pois é 
necessário ter mais investimentos nesses segmentos até 
alcançar pelo menos 10% (dez por cento) da carteira 
composto por fundos multimercado S&P, BDR nível 1 e 
fundos de investimento no exterior. Pois além de terem 
uma rentabilidade muito positiva, esses tipos de 
investimento servem também como proteção da carteira, 
pois se o cenário interno se deteriorar, nossa moeda 
consequentemente fica mais desvalorizada e esses 
índices protegem a carteira.  Ressaltou que em 2020, 
ano de crise, bem volátil, enquanto o Ibovespa rendeu 
2,73% o S&P 500 rendeu 16%, tendo sempre um 
desempenho bem melhor, quando comparado ao longo 
dos anos. Ressaltou que por esses motivos se torna 
muito importante manter essas posições na carteira. 
Assim sendo, concluiu que as estratégias estão bem 
adequadas e que agora é preciso aguardar melhores 
definições da economia. Finalizou informando que 
acredita em leve valorização no Ibovespa no próximo 
mês, em decorrência do aumento dos juros, o que atrai 
capital estrangeiro, mas para esse dinheiro permanecer 
no país é preciso que a economia se estabilize, então não 
vê como apropriado investir mais em renda variável, pois 
já há uma posição estrutural bem adequada para a 
carteira. Dando prosseguimento a reunião, o gestor de 
recursos, agradeceu a presença dos representantes da 
SMI CONSULTORIA, encerrando a participação dos 
mesmos na reunião e passou para o próximo item da 
pauta, b) atualização acerca do comportamento da 
carteira de investimentos, informou que diante dos 
acontecimentos do período, o mês de fevereiro foi 
negativo tanto para o mercado de renda fixa quanto para 
o mercado de renda variável. Sendo assim, refletindo na 
rentabilidade da carteira de investimentos, que teve 
resultado negativo de 1,01%, enquanto a meta seria 
1,31%.  Ressaltou que essa rentabilidade decorre da 
instabilidade do mercado financeiro que teve origem com 
o Coronavírus e que, portanto não implica em estratégia 
equivocada ou sem o devido direcionamento do ISSM. 
Pelo contrário, todas as variações de mercado estão 
sendo monitoradas nas reuniões do Comitê de 
Invest imentos.  O resul tado pos i t ivo desse 
acompanhamento pode ser notado no desempenho 
obtido nos últimos aportes realizados na carteira de 
investimentos do Instituto, no benchmark S&P 500 MAIS 
& BDR nível 1 em fevereiro, onde os mesmos, obtiveram 
performance de mais de 200% da meta atuarial. 
Ressalta-se que a inclusão de investimentos nesses 
segmentos só se tornou possível após obtenção da 
certificação do Nível II no Pró-Gestão e aprovação da 
atualização na Política de Investimentos do ISSM. 
Informou que após alguns meses de déficit financeiro, foi 
alcançado em fevereiro um superávit financeiro na ala de 
aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) que decorre do restabelecimento do pagamento 
das contribuições patronais pelo município de Camaçari 
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e dos demais entes, na medida em que as suspensões 
dos pagamentos ocasionados pela Lei Complementar nº 
173, de 27 de maio de 2020 e pela Lei Municipal nº 
1623/2020, de 09 de abril de 2020, encerraram no mês 
de dezembro e em fevereiro se recebeu a contribuição de 
competência do mês de janeiro de 2021. O que gerou 
retorno de excedente de caixa para o Instituto, que está 
sendo objeto de novas aplicações. Verificou também que 
no mês de fevereiro foi apresentada uma volatilidade 
anualizada de 10,31% e VAR de 16,96%. Salientou que 
ambos os percentuais superam o quanto prevê a Política 
de Investimentos e que isso decorre, no entanto, do 
estresse no mercado nacional e internacional que teve 
origem com o Coronavírus. Então a despeito do VAR e 
VOL estarem um pouco elevados, se faz por uma 
questão conjuntural e não por decisões de estratégia de 
investimentos na carteira do ISSM. Ao pedir a palavra, 
TIAGO CACIM D'ERRICO, membro do Órgão 
Colegiado, informou que observou que os únicos 
resultados positivos na carteira de fevereiro foram nos 
benchmark S&P 500 MAIS e BDR nível 1, ou seja, nos 
índices que foram aportados no referido mês. Na 
oportunidade, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, 
corroborou com a fala do seu colega, reforçando que a 
decisão do Comitê de Investimentos em ter realizado os 
aportes mencionados, ocorreu de forma extremamente 
acertada. Exemplificou que a rentabilidade do fundo 
SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PB BDR NÍVEL 1 
foi de 341% da meta atuarial, bem como as aplicações 
nos fundos multimercados com a vinculação ao S&P 500 
MAIS que também tiveram rentabilidade significativa 
quando comparado a meta atuarial, atingindo mais de 
200% acima da meta. Em seguida, o presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, reiterou o que todos que o 
antecederam falaram a respeito do comportamento da 
carteira, que se deu em decorrência do cenário interno e 
externo, mas frisou sobre a morosidade com que vem 
ocorrendo a vacinação no Brasil, com apenas 3% da 
população vacinada até o final de fevereiro de 2021, 
tanto por problemas de logística, como por falta de doses 
e concluiu afirmando que acredita que a carteira de 
investimentos do Instituto está bem posicionada e que 
todos esses fatores impactaram negativamente no 
resultado da carteira. Na oportunidade, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, retomou a palavra, para 
complementar a fala do presidente do Comitê de 
Investimentos, informando que o Brasil não tem se 
comportado adequadamente com relação à COVID-19, 
tendo um péssimo desempenho no combate da 
proliferação do vírus e isso tem se repercutido de forma 
negativa na nossa economia. Ponderou que nenhum 
fundo em renda variável teve rentabilidade positiva e 
afirmou que o que se deve fazer, mais uma vez 
acolhendo ao que o consultor da SMI falou, é investir 
gradativamente no exterior. Ato contínuo, o gestor de 
recursos 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, em posse da carteira de 
investimentos recomendada, elaborada pela SMI 
Consultoria, informou que tem como sugestão que novos 
aportes sejam alocados 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. Em seguida, informou 
que como já estão sendo aprovadas movimentações 
para atendimento das recomendações propostas, visto 
que, conforme vem sendo apresentado nas últimas 
reuniões, o Comitê de Investimentos considera assertivo 
o parecer proposto. Continuamente, 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 debates e considerações dos membros e 
convidados, o gestor de recursos apresentou a seguinte 
proposta de movimentação financeira: realocação de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) do fundo 
BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA 
FIXA, CNPJ: 28.515.874/0001-09, para o H FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO ,  CNPJ 
15.529.071/0001-80. O que foi aprovado, por 
unanimidade, pelo Comitê de Investimentos. Para 
pagamento da folha, o gestor de recursos sugeriu que 
fosse realizado com os recursos do benchmark IRF-M1. 
E que novos recursos sejam alocados em fundos BDR 
nível 1, até alcançar o montante de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) e o que exceder esse valor 
alocar em fundos de benchmark IRF-M1. Sobre a 
movimentação dos investimentos do mês anterior, 
relatou que em fevereiro foi realizado 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, em atendimento a 
deliberação ocorrida da 5ª reunião extraordinária do 
Comitê de Investimentos, em 08/02/2021, como também 
foi realizado o aporte com novos recursos, no montante 
de R$1.210.301.90 (um milhão, duzentos e dez mil, 
trezentos e um reais e noventa centavos) no fundo 
SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PB BDR NÍVEL I, 
conforme deliberação ocorrida na 2ª reunião ordinária do 
Comitê de Investimentos, realizada em 19/02/2021. 
Dando prosseguimento à reunião, passou para o quinto 
item da pauta, e) decisões sobre resgates 
necessários para o pagamento dos benefícios 
previdenciários e demais execuções orçamentárias; 
foi colocado em votação e decidido pelos membros do 
Comitê de Investimentos que o pagamento da folha do 
mês de março/2021 será efetuado com os recursos do 
benchmark IRF-M1. Passando para o próximo item da 
pauta, f) decisão sobre a aplicação dos novos 
recursos a serem repassados; ficou decidido, por 
unanimidade, pelo Comitê de Investimentos, que os 
novos recursos serão alocados em fundos BDR nível 1, 
até alcançar o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) e o que exceder esse valor será 
alocado em fundos de benchmark IRF-M1. Por fim, o 
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gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das 
reuniões estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, ficarão dispensadas 
as assinaturas dos representantes da SMI 
C O N S U LT O R I A ,  G U S TAV O  A N D R E O T T I  
TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
devendo, para tanto, ser registrada a assinada eletrônica 
pelos 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. 

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 

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

        
										Realizada em 03/03/2021 

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)Análise de adequação da Política de Investimentos do 
ano de 2021, elaborada pela SMI Consultoria;
b)Credenciamento de fundos de investimentos;
c)O que ocorrer;

Anexos
1) Minuta com as alterações propostas na Política de 
Investimentos do ano de 2021;
2) Documentação dos credenciamentos propostos para 
deliberação;

Reunião

Aos três dias de março do ano de dois mil e vinte e um, às 
14h30min, 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) análise de adequação 
da Política de Investimentos do ano de 2021, 
elaborada pela SMI Consultoria; b) credenciamento 
de fundos de 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, em seguida passou para o 
primeiro item da pauta, onde discorreu sobre a 
necessidade de adequação em dois itens na minuta da 
Política de Investimentos, tendo como objetivo o 
aprimoramento contínuo, além de torná-la compatível ao 
nível II de certificação do Pró-Gestão, alcançado pelo 
ISSM. Dito isso, informou que, a pedido do referido 
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Órgão Colegiado, a SMI consultoria inseriu as alterações 
sugeridas, as quais serão discriminadas a seguir. 
Ressaltou que o inteiro teor fora disponibilizado a todos 
os presentes previamente por e-mail, para que 
pudessem analisar e propor sugestões. Discorreu que, a 
primeira alteração foi relacionada ao esclarecimento de 
r e d a ç ã o  d o  i t e m  6  –  V E D A Ç Õ E S  E  
RECOMENDAÇÕES, subitem 6.1.2 que estava 
transcrito conforme segue: “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 a 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”. No entanto, com o 
propósito de eliminar a dúvida de interpretação que 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, membro do 
Comitê de Investimentos, apresentou na 5ª Reunião 
extraordinária, ocorrida em 08 de fevereiro de 2021 e que 
também poderia gerar dúvida em outras pessoas ao ler o 
referido texto, no sentido de que, se o 1% (um por cento) 
mencionado referia-se ao total para determinado 
segmento ou especificamente para cada fundo de 
investimento dentro destes segmentos. Portanto, com o 
objetivo de tornar o texto mais claro, apresentou como 
proposta a seguinte redação: “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 
3.922/2010 e suas alterações, não existentes na carteira 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM 
até 31/10/2020, deverão ser submetidas a aprovação 
prévia do Conselho Administrativo  e Previdenciário, 
exceto se o valor investido em cada fundo de 
investimento for inferior a 1% (um por cento) do 
Patrimônio Líquido do ISSM no último dia útil do mês 
anterior à aplicação”. Ato contínuo informou que, a 
segunda alteração foi no tocante ao item 7 – LIMITES DE 
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS, que passou a 
considerar a adesão ao Nível II do ISSM ao Pró-Gestão. 
Salientou que foram alterados apenas os limites 
superiores do art. 8º de renda variável, passando de 35% 
(trinta e cinco por cento) para 40% (quarenta por cento). 
Logo, os demais limites permanecem sem alterações. 
Portanto, em síntese, ponderou que essas são as duas 
alterações a serem submetidas e deliberadas pelo 
Comitê de Investimentos. Ao pedir a palavra, ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da 
diretoria de superintendência, sugeriu a inclusão de 
explicações no tópico 9 – Gestão de Risco, no que tange 
os parâmetros de VAR e VOL, devido à volatilidade maior 
do mercado em decorrência da pandemia. Ao retomar a 
palavra, o gestor de recursos agradeceu a sugestão e 
solicitou a ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete da 
diretoria financeira, que verificasse com a SMI 
Consultoria acerca da possibilidade de inclusão do 
assunto abordado e propôs que fosse marcada uma 
nova reunião, após o retorno da assessoria de 
investimentos, para deliberação sobre a adequação da 
Política de Investimentos. Assentadas tais premissas, os 

membros do Comitê de Investimentos decidiram, por 
unanimidade, aceitar a sugestão proposta. Em sentido 
contínuo, o gestor de recursos deu prosseguimento à 
reunião passando para o próximo item da pauta, b) 
credenciamento de fundos de investimentos, ao 
ensejo, informou que foi realizado o aporte inicial com 
novos recursos no valor de R$ 1.210.301,90 (um milhão, 
duzentos e dez mil, trezentos e um reais e noventa 
centavos) no fundo Safra FIA Consumo Americano PB 
BDR Nível I, em atendimento ao que foi aprovado na 2ª 
reunião ordinária, ocorrida em 19/02/2021, onde ficou 
decidido que a aplicação de novos recursos devem ser 
realizadas em fundos BDR nível 1 até o montante de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais).  Ressaltou que, 
até a presente data este é o único fundo BDR nível I 
credenciado e sobre a importância do credenciamento 
de novos fundos desse segmento, para que não haja 
concentração de aplicações em apenas um fundo. Em 
seguida, informou que o presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encaminhou previamente por e-mail, alguns 
fundos de investimentos para análise de todos os 
membros e passou a palavra para que o mesmo pudesse 
apresentar os fundos em questão. O qual informou que, 
recebeu documentação referente a fundos de BDR Nível 
I, bem como de fundos de investimento no exterior e 
instituições financeiras relacionadas. Em seguida, 
discorreu sobre os principais tópicos de cada fundo de 
investimento e após profundos debates, foi suscitado 
pelo gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, que os fundos MS GLOBAL 
O P P O R T U N I T I E S  A D V I S O RY F U N D O  D E  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 33.913.562/0001-85, J ESG 
EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 38.077.340/0001-93 e AXA WF 
FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº 35.002.482/0001-01, se tratam de 
investimentos no exterior, enquadrados no art. 9º A, II, da 
Resolução CMN nº 4695/2018, que dispõe sobre 
aplicações dos recursos dos regimes próprios de 
previdência social instituídos pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, devem atender ao quanto 
determina no seu art. 9º parágrafo único, conforme 
segue: “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 terce i ros  super ior  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”. 
Portanto, sugeriu como encaminhamento, que fossem 
acrescentadas ao processo de credenciamento desses 
fundos, comprovações de atendimento desses critérios, 
o que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros e 
demais convidados do Órgão colegiado. Ato contínuo, 
após analisarem a documentação apresentada dos 
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demais fundos de investimento, observando, entre 
outros critérios, as condições de segurança, 
rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram, 
por unanimidade, declarar credenciados os fundos: 
B R A D E S C O  I N S T I T U C I O N A L F U N D O  D E  
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I, CNPJ nº  
21.321.454/0001-34; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
A Ç Õ E S  C A I X A B D R  N Í V E L  I ,  C N P J  n º  
17.502.937/0001-68;  BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 
NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 
01.578.474/0001-88; BB AÇÕES ESG GLOBAIS 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I , CNPJ 
nº 22.632.237/0001-28 e ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO, CNPJ nº  37.306.507/0001-88, 
para todos os efeitos legais. Os quais, já foram objeto de 
análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM, que 
exarou parecer favorável ao credenciamento dos 
aludidos fundos, por estarem em conformidade com os 
regramentos jurídicos vigentes. Cujos documentos 
encontram-se arquivados no âmbito do ISSM e os 
respectivos credenciamentos terão validade de um ano, 
contado da presente data, isto é, do dia 03/03/2021 a 
03/03/2022. 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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

        
										Realizada em 03/03/2021 

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
Carolina Gonzaga Silva – Comercial Institucional da 
Asset do Banco Bradesco
Graça Baggio – Gerente de negócios do poder público da 
Asset do Banco Bradesco
José Carlos de Moraes – Departamento de investimentos 
da Asset do Banco Bradesco

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

Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da Asset do 
Banco Bradesco;
b) O que ocorrer;

Reunião
Aos três dias de março do ano de dois mil e vinte e um, às 
15h30min, 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 
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 dos representantes da Asset do Banco 
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Bradesco, CAROLINA GONZAGA SILVA, comercial 
institucional, GRAÇA BAGGIO, gerente de negócios do 
poder público e JOSÉ CARLOS DE MORAES, 
departamento de investimentos. 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 representante da Asset do 
Banco Bradesco; 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 
representantes da Asset do Banco Bradesco, 
concedendo à palavra a executiva CAROLINA 
GONZAGA SILVA, a qual teceu breves comentários 
sobre o mercado financeiro interno e externo, em 
seguida, apresentou em tela as seguintes projeções 
esperadas pela ASSET do Bradesco para 2021: PIB 
3,4% a.a.; IPCA 4,0% a.a.; SELIC 4,0%; Câmbio R$ 5,25; 
Conta Corrente -1,5% ; Primário -3,6%; Dívida bruta 
91%;  Reservas 23%; PIB Global 5,5%. Ato contínuo 
ressaltou que, apesar do grande impacto na economia 
global em relação à recessão com o Coronavírus, 
quando se observa a recuperação econômica mundial, é 
percebido uma retomada mais acelerada em vários 
países quando comparado ao Brasil. Relatou sobre a 
importância em fazer essa análise para entender que o 
investimento no exterior se torna muito importante em um 
período como esse, pelo fato de que há outras regiões no 
plano geográfico que tendem a se recuperar mais rápido 
do que o Brasil, como também, por servir de proteção 
natural à bolsa local. Deu continuidade apresentando as 
classes de ativos na visão do Bradesco Asset 
Management – BRAM, para curto e longo prazo. Na 
Renda fixa deu ênfase aos fundos com crédito privado, 
explicou que o spread tem melhorado significativamente 
e tem trazido um resultado bastante interessante para a 
economia. Esclareceu que com a taxa SELIC muito 
baixa, mesmo alcançando os 4% que está sendo 
previsto, ainda fica muito difícil aplicar em ativos como 
IMA-S e CDI, visto que dificilmente trarão um resultado 
satisfatório. Relatou que o Banco Bradesco trabalha com 
ativos de crédito privado de maneira bastante 
responsável. Informou que existe um comitê interno para 
avaliar as decisões de alocação em crédito e que em 
seguida são analisadas pela vice-presidência do 
Bradesco. Seguiu aduzindo que entre os fundos IMA-B o 
que indicaria por ter menor volatilidade, ser mais curto, 
com prazo médio de 2 anos, mas ainda assim ter chance 
de prêmio seria o IMA-B 5. Em seguida, discorreu que em 
2020 o fundo que mais rendeu foi o IDKA PRÉ de 2 anos. 
Disse ser um fundo bastante interessante por ser de curto 
prazo, com pouca volatilidade, conseguiu capturar a 
queda da taxa de juros e se destacar perante os outros 
fundos de renda fixa e demais índices de mercado, mas 
que não tende a manter o mesmo desempenho em 2021, 
visto que agora a perspectiva é de elevação na taxa de 
juros, o que não deverá ajudar o fundo a ter boa 
rentabilidade, como a que ocorreu em 2020. Continuou 
relatando, que tem como aposta de recomendação 
fundos de renda fixa ativa, nesse segmento indicou o 
fundo BRADESCO RENDA FIXA NILO, relatou que o 
mesmo busca rentabilidade que supere as variações do 
IMA-B e que tende a ter um retorno melhor no longo 
prazo. Em seguida, informou que o segmento de 

Multimercado também é uma classe que é pouco 
explorada pelos RPPSs, por precisar dividir o percentual 
com a renda variável, mas que são fundos com viés 
bastante positivo. Exemplificou com o Fundo 
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL, que tem 
como meta alcançar entre 180 a 200% do CDI, 
considerando CDI a 2%. Ao pedir a palavra, DIEGO 
SILVA DE SOUZA, comentou sobre a visão negativa que 
a BRAM apresentou para CDI / IMA S tanto no viés de 
curto como longo prazo e sobre a visão positiva para 
renda fixa ativa. Em seguida, comunicou que ao 
consultar a carteira do mês de janeiro de 2021, do fundo 
BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA, percebeu 
que 40% dos ativos deste fundo estão vinculados a CDI. 
Solicitou, portanto, esclarecimentos sobre essa 
contradição encontrada. Ao retomar a palavra, 
CAROLINA GONZAGA SILVA explicou que a renda fixa 
ativa tem um viés de atividade e dinamismo. Falou que a 
posição em CDI se fez necessária por questão de 
proteção, devido a ter sido um período que houve uma 
movimentação forte na renda fixa, com muita volatilidade 
e incertezas. À vista disso, o gestor ajustou as posições 
para proteger o portfolio, mas informou que não é uma 
decisão estrutural e sim um movimento pontual e 
estratégico. O objetivo é equilibrar o risco versus retorno 
para ajustar a volatilidade. Na oportunidade, o gestor de 
recursos abordou sobre a expectativa do mercado de 
ocorrer um aumento na taxa SELIC em março e 
perguntou se essa situação já está precificada nos 
fundos com o benchmark IMA-B. CAROLINA GONZAGA 
SILVA, falou que a tendência realmente é que com 
aumento da SELIC o IMA-B caia, só que por outro lado, 
existe também uma projeção de aumento da inflação. 
Como os fundos de IMA-B estão vinculados à inflação, 
automaticamente também tem chance maior de prêmio. 
Afirmou que o aumento da SELIC já está precificado em 
todos os fundos e que o próprio mercado faz a projeção 
nas curvas futuras. Relatou que, como o RPPS tem um 
passivo atuarial vinculado à inflação, faz bastante sentido 
ter uma parte relevante da carteira em ativos como o IMA-
B, para ter uma relação entre ativo e passivo. Em 
seguida, o gestor de recursos comparou o fundo 
BRADESCO RENDA FIXA NILO com o fundo 
BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA. Aduziu 
que, o BRADESCO RENDA FIXA NILO no início do ano 
rentabilizou mais negativamente que o BRADESCO FIC 
RF ALOCAÇÃO DINÂMICA e questionou se seria o 
momento para fazer uma realocação entre os fundos 
dentro da própria instituição financeira, já que em janeiro 
surgiram fatos novos como a precificação da SELIC e a 
volta da inflação.  CAROLINA GONZAGA falou que 
mantêm a indicação, pois na sua concepção a chance de 
prêmio no longo prazo é maior no BRADESCO RENDA 
FIXA NILO. Na renda variável, comunicou que o 
posicionamento da BRAM é de mais diversificação, com 
foco em empresas/setores expostos ao consumo 
doméstico, com crescimento, posicionados para novo 
comportamento em virtude do Coronavírus e 
consolidadoras. Destacou que, como RPPS tem meta 
atuarial a cumprir e como a renda fixa tem o fator limitante 
com relação à rentabilidade, é necessário aplicar um 
percentual em renda fixa, mas também aumentar 
gradativamente as aplicações em renda variável e 
buscar a proteção através dos investimentos no exterior. 
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Como estratégias para renda variável, recomendou o 
fundo BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS, citou 
que é um fundo que busca rentabilidade que supere o 
Ibovespa, através da alocação de no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) em ações de empresas de 
pequeno e médio porte que não estejam incluídas entre 
as 25 (vinte e cinco) maiores participações do IBrX e os 
15% (quinze por cento) remanescentes em ações de 
maior liquidez que não estejam entre as 10 (dez) maiores 
participações do referido índice. Afirmou ser um fator 
importante, pois o fundo consegue ter uma proteção 
maior. Além disso, explanou que o cenário atual está 
bastante suscetível para fusões e aquisições e como 
empresas grandes dificilmente terão capacidade de 
dobrar de tamanho, isso se torna mais propício para as 
pequenas e médias empresas. Em seguida, recomendou 
o fundo BRADESCO FIC AÇÕES INSTITUCIONAIS 
IBRX ALPHA, justificou que o IBrX é um índice 
democrático pois considera as 100 (cem) maiores 
empresas listadas na bolsa. Então, são empresas 
grandes, robustas, que tem um caixa consolidado. 
Informou ainda, que este foi o fundo de renda variável 
com melhor rentabilidade em 2020 e que tende a 
continuar bem em 2021. Afirmou que este fundo 
proporciona mais segurança do que um fundo que 
busque superar o Ibovespa com um risco maior. 
Mencionou que o gestor busca um alpha sobre o 
benchmark IBrX e cobra taxa de performance de 20% 
sobre o IBrX + 2%. Recomentou também o fundo 
BRADESCO FIC FIA REGIMES DE PREVIDÊNCIA, 
descreveu sendo um fundo de fundos, que busca 
grandes gestores de mercado e dentre eles as melhores 
estratégias e o BRADESCO FIA SUSTENTABILIDADE, 
que tem por objetivo proporcionar rentabilidade por meio 
da atuação no mercado de ações de empresas que 
apresentam bons níveis de sustentabilidade, de acordo 
com critérios definidos pela própria gestora. Também 
informou que o Banco Bradesco é aderente ao Princípio 
para Investimento Responsável (PRI) há mais de dez 
anos, que é uma iniciativa de investidores em parceria 
com a ONU para o meio ambiente e o pacto global da 
ONU. Nessas iniciativas há um processo de análise de 
todas as ações que compõem os fundos do Bradesco, 
buscando verificar se essas empresas possuem critérios 
sociais, ambientais e de governança corporativa. Se 
possuírem, recebem uma nota e as melhores empresas 
com sustentabilidade empresarial, são elencadas em um 
ranking para investimento, pois acreditam que uma 
empresa sustentável ao longo do tempo tende a ter mais 
retorno do que as que não usam esses critérios. Sobre 
fundos com investimento no exterior recomentou o 
BRADESCO S&P 500 MAIS e BRADESCO 
INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1. Informou que os 
dois fundos possuem estratégias semelhantes, a 
diferença é que o S&P 500 MAIS não tem exposição ao 
dólar. Este conseguiu um retorno de 12,68% em 2020, o 
que considerou com um excelente resultado, na medida 
em que nenhum fundo de renda variável nacional 
conseguiu uma rentabilidade parecida, enquanto o 
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1 tem 
exposição ao dólar e teve performance de 50,01% em 
2020. O que justificou como comprovação da importância 
de investir no exterior. Finalizou agradecendo a 
oportunidade de apresentação dos produtos e 

comunicou que a BRAM está com dois novos fundos de 
investimento no exterior e que enviará a documentação 
para solicitar o credenciamento, são eles: BRADESCO 
MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG FIA IE e 
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED 
INCOME ESG USD FIM IE, informou que são fundos 
compostos por ativos internacionais que tenham 
perspectivas de valorização e um elevado grau de 
comprometimento com os princípios ESG (Governança 
Corporativa e Socioambiental). Além disso, composto 
pelas melhores estratégias ESG de gestores renomados 
no mercado de renda variável internacional. Por fim, o 
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das 
reuniões estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, ficarão dispensadas 
as assinaturas dos representantes da Asset do Banco 
Bradesco, CAROLINA GONZAGA, GRAÇA BAGGIO e 
JOSÉ CARLOS DE MORAES, devendo, para tanto, ser 
registrada a assinada eletrônica pelos 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 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 

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
26 de Abril de 2021 - Ano XVIII

Nº 1653 - Pagina. 15 de 23



MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021     

        
							Realizada em 10/03/2021 

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
Anderson Scheiner – Gerência de Distribuição da Asset 
do Banco Itaú
Rodrigo Figueiredo Silva – Supervisor comercial poder 
público da Asset do Banco Itaú

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021
Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da Asset do 
Banco Itaú;
b) O que ocorrer;

Reunião

Aos dez dias de março do ano de dois mil e vinte e um, às 
15h00min, 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 
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 ANDERSON SCHEINER e 
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA, representantes da 
Asset do Banco Itaú. 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 representante da Asset do Banco 
Itaú; b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 

PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença dos representantes 
da Asset do Banco Itaú e concedeu à palavra ao 
executivo ANDERSON SCHEINER, que agradeceu pela 
oportunidade de apresentar os produtos da Asset do Itaú 
aos membros do Comitê de Investimentos e convidados. 
Seguidamente, discorreu de forma breve sobre o atual 
cenário econômico mundial e apresentou em tela a 
projeção com as perspectivas do Itaú Asset Management 
para 2021 e 2022, respectivamente: PIB 3,4% e 3,2%; 
IPCA 4,6% e 3,6%; SELIC 4,75% e 6,0%; Câmbio R$ 
5,40 e R$ 5,40. Ao pedir a palavra, o gestor de recursos 
comentou que os agentes do mercado financeiro estão 
comunicando sobre a expectativa do aumento da taxa 
Selic e salientou que observou que os índices que 
refletem a inflação, como por exemplo, o IMA-B 5 tiveram 
uma queda em janeiro e fevereiro de 2021 e que isso se 
refletiu inclusive nos fundos de renda fixa ativa. 
Perguntou se esse fato seria de certa forma a 
precificação do aumento da taxa Selic pelo mercado e se 
ainda há tendência de queda para fundos que refletem a 
inflação ou se é o momento de aplicar nos referidos 
fundos. ANDERSON SCHEINER respondeu que ainda 
não considera como precificação da subida da taxa de 
juros. Justificou que a rentabilidade negativa se deu por 
conta de crises de mercado local. Citou como fatos 
recentes, as notícias de interferência política na 
Petrobras e da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de anular todas as 
condenações do ex-presidente Lula, pressionaram a 
taxa de juros para cima. Ato contínuo informou que, a 
equipe de gestão da Asset do Itaú montou uma carteira 
teórica para sugerir aos RPPS em 2021, tomando por 
base expectativa de rendimento do IPCA + 6% e 
apresentou a seguir: IMA-S/CDI 25%; IRF-M 10%; IMA-
B5 10%; IMA-B5 MAIS 10%; IMA-B 10%; AÇÕES BR 
20%; Exterior 5% e Multimercado 10%.  Como 
continuidade a resposta ao gestor de recursos informou 
que, para papéis indexados a inflação indicou concentrar 
em vencimentos mais curtos, para reduzir a volatilidade. 
Ressaltou que, considerando a paralização no 
andamento das privatizações e das reformas 
administrativas, tributárias e a crise fiscal, além de um 
cenário com perspectiva de aumento da taxa Selic e 
pressão inflacionária para elevação do IPCA, acredita 
fazer sentido no ponto de vista de macro alocação e de 
mercado investir em IMA-B5. Como alternativa de 
investimento neste segmento de renda fixa, apresentou o 
fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC, 
enquadrado no art. 7º I-A, que busca acompanhar o 
benchmark IMA-B 5, índice que representa o mercado de 
títulos públicos atrelados à inflação com vencimento em 
até 5 (cinco) anos. Relatou que o mesmo está com 
performance acumulada em 12 (doze) meses de 6,01%. 
Tem taxa administrativa de 0,18% a.a. e liquidez de D+1. 
E o fundo ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI, enquadrado no 
art. 7º IV, como estratégia ativa de renda fixa. Informou 
que o fundo busca superar o IMA-B no longo prazo, pelo 
investimento em títulos públicos federais e títulos de 
crédito privado e que permite o uso de derivativos. Teve 
rentabilidade de 3,72% nos últimos 12 meses, tem taxa 
de administração de 0,50% a.a. e liquidez de D+1. 
Reiterou que recomenda esses dois fundos na renda fixa, 
o primeiro IMA-B 5, por ter menos volatilidade e ter uma 
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das taxas administrativas mais baratas do mercado para 
fundos indexados e o IMA-B ATIVO, por ficar exposto a 
todos os vencimentos, curtos e longos e ter possibilidade 
de performance superior. Na renda variável, apresentou 
como alternativa o fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 
FICFI. Explanou que o gestor deste fundo juntamente 
com sua equipe, analisam as melhores opções de ações 
que se beneficiam em questões sócio ambientais, preço 
e governança. Realizam também profunda análise 
investigativa para encontrar oportunidades em empresas 
que possuam qualidade e atratividade ainda não 
precificadas pelo mercado. Informou que teve 
rentabilidade líquida de 5,25% nos últimos 12 meses. 
Possui taxa de administração de 2,5% a.a., taxa de 
performance de 20% do que exceder 100% do Ibovespa 
e liquidez de D+23. Continuamente, apresentou o fundo 
ITAÚ OLIMPO FIC FIA, como estratégia de renda 
variável, que compra 70% da estratégia do fundo 
MOMENTO 30 FIC FI e 30% do BOVV11 fundo indexado 
ao Ibovespa, fazendo com que sua liquidez seja de D+3 
para resgate. Descreveu sendo um fundo que dentro das 
opções da renda variável permite uma autonomia mais 
rápida, possibilitando ter uma estratégia mais assertiva, o 
que considera como ponto muito importante, ainda mais 
para o momento volátil que estamos vivendo. Na 
oportunidade, o gestor de recursos questionou sobre a 
estratégia do gestor do fundo ITAÚ FIC FIA DUNAMIS, 
pois verificou que este fundo não acompanhou o 
rendimento do benchmark e que a desvalorização que 
ocorreu em 2020 ainda não foi possível de ser revertida. 
ANDERSON SCHEINER informou que, em março de 
2020 houve uma perda significativa no referido fundo e 
confirmou a informação de que até o final de 2020 não foi 
possível recuperar esta perda. Em contrapartida, afirmou 
que em 2021 já se nota o início de uma recuperação. 
Esclareceu que esse fundo está centrado em papéis de 
setores financeiros e outros que dependem da retomada 
do consumo e da mobilidade da população e que com o 
advento da pandemia e início de lockdown, o gestor 
decidiu ajustar a carteira considerando que a retomada 
da economia aconteceria no curto prazo, mas 
infelizmente não foi o que aconteceu. Para finalizar 
apresentou dois fundos que estão enquadrados no artigo 
9º da Resolução CMN nº 3922/2010, que possibilita o 
aporte de recursos no exterior. Fundo ITAÚ WORLD 
EQUITIES FIC FIA IE, que tem exposição internacional, 
com diversificação. Busca acompanhar as variações do 
índice MSCI World, índice que tem cobertura a 23 
mercados desenvolvidos pelo mundo e acesso a mais e 
1.600 empresas. Acrescido de variação cambial, em 
dólar. Tem rentabilidade acumulada nos últimos 12 
meses de 62,12% e em 2021 já apresenta rentabilidade 
de 10%. Tem taxa de administração 0,15% a.a. e liquidez 
de D+5. E o fundo ITAÚ AÇÕES MERCADOS 
EMERGENTES IE FICFI, que tem acesso diversificado 
ao mercado de ações de mais de 20 países emergentes e 
com exposição cambial através de um único 
investimento. Apresentou rentabilidade de 70,09% nos 
últimos 12 meses, possui taxa administrativa de 0,15% 
a.a. e liquidez em D+5 para resgate. Desta forma, o 
executivo concluiu a sua apresentação informando que 
em caso de alocação de recursos nesses dois últimos 
fundos, os investimentos serão direcionados tanto para o 
mercado desenvolvido quanto para mercados 

emergentes e o Instituto estaria exposto aos papéis 
acionários dos principais países do globo e ressaltou que 
acha muito importante a diversificação. Por fim, o gestor 
de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões 
estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, ficarão dispensadas 
as assinaturas dos representantes da Asset do Banco 
I taú ,  ANDERSON SCHEINER E RODRIGO 
FIGUEIREDO SILVA, devendo, para tanto, ser registrada 
a assinada eletrônica pelos 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 
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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA 

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

        
										Realizada em 10/03/2021 

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	
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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) Validação do relatório de gestão dos investimentos de 
janeiro/2021;
b)Aprovação da nova Política de Investimentos de 2021;
c) Credenciamento de instituições financeiras e fundos 
de investimentos;
d) O que ocorrer;
Anexos
1) Relatório de gestão dos investimentos de 
janeiro/2021;
2) Minuta da nova Política de Investimentos de 2021;
3) Documentação dos credenciamentos propostos para 
deliberação;

Reunião

Aos dez 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 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 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) validação do relatório 
de gestão dos investimentos de janeiro/2021; b) 
aprovação da nova Política de Investimentos de 
2021; c) credenciamento de instituições financeiras e 
fundos de investimento; d) 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, ao passo que, 
considerando o primeiro item da pauta, comunicou sobre 
a necessidade de implementar as adequações sugeridas 

na 9ª reunião extraordinária, realizada dia 26 de fevereiro 
de 2021, para adequação do relatório de gestão de 
investimentos. Após profundos debates e relevantes 
considerações e participação dos membros e 
convidados, o gestor de recursos apresentou os 
encaminhamentos que serão discriminados a seguir. 
Ressaltou que a primeira alteração está relacionada ao 
slide com título ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA, 
abordou sobre a importância de acrescentar nota técnica 
do Comitê de Investimentos, informando que a pandemia 
do Coronavírus afetou todos os índices de risco dos 
fundos de investimentos aplicados desde março de 2020. 
E que, até então, foram e vem sendo tomadas medidas, 
como a exemplo da liberação de se investir no exterior, 
aprovada na Política de Investimentos de 2021 e 
realização no mês de fevereiro da primeira aplicação em 
fundos BDR nível 1. Ponderou que acredita que, com o 
credenciamento de novos fundos de investimento no 
exterior, sejam alcançados bons resultados para atenuar 
as distorções evidenciadas. A segunda alteração foi 
concernente ao tópico ENQUADRAMENTO EM 
RELAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 3922/2010 E À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021, onde constam 
duas tabelas, a primeira trata do artigo 14-A, que 
determina que o total das aplicações dos recursos do 
regime próprio de previdência social em fundos de 
investimento e carteiras administradas não pode exceder 
a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de 
terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras 
ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim 
definido pela CVM em regulamentação específica. 
Portanto, apresentou como sugestão, acrescentar nota 
técnica explicando que foi excedido o limite de 
concentração do patrimônio da gestora INCENTIVO 
INVESTIMENTOS, no entanto, o fundo GRADUAL 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO se encontra 
fechado para resgate não se permitindo regularização. E 
na segunda tabela, localizada na coluna da direita, que 
aborda sobre a análise de concentração em fundos, 
sugeriu descrever os fundos que estão desenquadrados 
juntamente com nota técnica, informando que o Instituto 
possui mais de 5% do patrimônio dos Fundos GRADUAL 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, SECURITY 
REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO E SCULPTOR 
CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO. Reiterou que 
tais fundos de investimento se encontram fechados para 
resgate, pelo que o desenquadramento é de natureza 
passiva, uma vez que o ISSM fica impossibilitado de 
resgatar as cotas com o intuito de adequar o percentual 
de participação ao limite legal necessário ao 
enquadramento. Evidenciou que, em razão de alguns 
dos citados fundos se classificarem como “ativos 
estressados” existe dificuldade em encontrar 
prestadores que se interessem em exercer o papel de 
administrador e gestor dos mesmos, sendo necessário 
em alguns casos a intervenção direta da CVM para 
determinar, de forma impositiva, qual prestador deverá 
desempenhar a função. Um exemplo disto ocorreu com o 
fundo GRADUAL PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO, que, depois de provocada pelo ISSM, a CVM 
determinou que a função de administração do fundo seja 
desempenhada pela prestadora INTRADER 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA, até que seja finalizado o 
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procedimento de liquidação do ativo. Em seguida, 
abordou a terceira e última alteração, no slide que tem 
como título RELAÇÃO DE FUNDOS FECHADOS PARA 
RESGATE, no qual, apresentou como sugestão, além de 
relacionar os fundos que estão fechados para resgate, 
informar quais são os ativos, os valores investidos, 
quando aconteceu o fechamento para resgate e detalhar 
todas as ações tomadas pelo ISSM, de forma a promover 
o máximo de transparência possível. Após a explanação 
de todas as sugestões, o gestor de recursos colocou em 
votação, onde foram aprovadas, por unanimidade, pelos 
membros e convidados do Comitê de investimentos. Ato 
contínuo, o gestor de recursos informou que dará 
encaminhamento do arquivo para que o Conselho Fiscal 
possa apresentar o seu parecer. Dando continuidade à 
reunião passou para o segundo item da pauta, b) 
aprovação da nova Política de Investimentos de 
2021, informou que, foi realizada uma reunião por Call 
com a SMI Consultoria, que teve além da sua 
participação, a presença de ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira 
e tesoureira do Instituto e GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, representante da SMI consultoria, com o 
propósito de abordar a possibilidade de alteração das 
taxas de VAR e VOL na Política de Investimentos, em 
vista da solicitação apresentada na 10ª reunião 
extraordinária, ocorrida dia 03 de março de 2021, por 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete 
da diretoria da superintendência.  Sendo assim, como 
resposta informou que, a assessoria orientou a não 
realizar a alteração nesse tópico. Na oportunidade, 
ACÁCIA CHAVES REIS, explicou que a consultoria de 
investimentos esclareceu que os resultados do VAR e 
VOL que constam na Política de Investimentos são feitos 
por uma média, de acordo com todos os fundos de 
investimento que o ISSM possui e que alterando essa 
métrica, poderia ocasionar um aumento de risco para a 
carteira de investimentos. Aduziu que, como níveis de 
estresse podem acontecer a todo o momento, o que foi 
orientado é que sempre seja justificado nas reuniões 
ordinárias o motivo de ter excedido algum limite. 
Demonstrando assim, o acompanhamento desses 
critérios. Ao pedir a palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, 
assessora especial I, reiterou a fala da tesoureira do 
Instituto, reafirmando que considera ser mais prudente 
manter como a SMI Consultoria calculou, pois alterando 
esses índices poderia aumentar consideravelmente o 
risco da carteira de investimentos. O que foi concorde por 
todos. Após todas as ponderações apresentadas, o 
gestor de recursos colocou em votação que seriam 
alterados na minuta da nova política de investimentos 
apenas dois itens: alteração da redação das vedações, 
para deixar claro que o 1% (um por cento) se refere à 
aplicação em cada fundo de investimento e a alteração 
dos limites superiores dos investimentos no artigo 8º de 
renda variável, adequando assim à resolução nº 3922, 
em virtude da certificação nível II do Pró-Gestão, o que foi 
aprovado, por unanimidade, pelos membros do Órgão 
Colegiado e convidados. Passou em seguida para o 
próximo item da pauta, c) credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimento, 
onde foi concedida a palavra ao presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, o qual informou que, conforme deliberado na 

10ª reunião extraordinária, ocorrida dia 03 de março de 
2021, foi solicitado para a instituição financeira XP VISTA 
ASSET MANAGEMENT LTDA, na qualidade de gestora 
no Brasil, dos fundos de investimento no exterior, que 
serão descritos no próximo parágrafo, enquadrados no 
art. 9º A, II, da Resolução CMN nº 4695/2018, e que foi 
comprovado, os três critérios estabelecidos no art. 9º, 
parágrafo único, quais sejam: I - os gestores dos fundos 
de investimentos constituídos no exterior estejam em 
atividade há mais de cinco anos; II -  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; III - os 
fundos de investimento constituídos no exterior possuam 
histórico de performance superior a doze meses. 
Salientou que, a referida documentação de comprovação 
encontra-se arquivada juntamente ao processo 
administrativo de credenciamento, no âmbito do ISSM e 
que foram disponibilizadas previamente por e-mail para 
todos os presentes. Assim sendo, informou que os 
fundos MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 33.913.562/0001-85, tem como 
gestora a instituição financeira MORGAN STANLEY 
INVESTMENT MANAGEMENT, que está em atividade 
há mais de 40 anos e administra mais de U$ 715 bilhões 
de dólares de recursos de terceiros. O fundo J ESG 
EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 38.077.340/0001-93, tem como 
gestora a instituição financeira J.P. MORGAN ASSET 
MANAGEMENT, que está em atividade há mais de 150 
anos e administra mais de U$ 1,9 trilhão de dólares de 
recursos de terceiros e o fundo AXA WF FRAMLINGTON 
DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº 35.002.482/0001-01, tem como 
gestora a instituição financeira AXA INVESTMENT 
MANAGERS, que está em atividade há mais de 20 anos 
e administra mais de U$ 1 trilhão de dólar de recursos de 
terceiros. Os três fundos supracitados possuem 
desempenho superior a doze meses. Dito isso, os 
membros do Comitê de Investimentos passaram a 
analisar a documentação apresentada pela instituição 
financeira BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CNPJ: 
01.522.368/0001-82,  a t ravés do Termo de 
Credenciamento nº 01/2021 na qualidade de 
administrador e custodiante, bem como da instituição 
financeira XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, 
CNPJ: 16.789.525/0001-98, através do Termo de 
Credenciamento nº 02/2021 na qualidade de gestor.  
Destacou que o mesmo ocupa a 10ª (décima) posição no 
ranking ANBIMA, estando portando de acordo com a 
Política de Investimentos do ISSM e da instituição 
financeira XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE 
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, 
CNPJ: 02.332.886/0001-04, através do Termo de 
Credenciamento nº 03/2021 na qualidade de distribuidor 
dos fundos de investimentos no exterior analisados 
acima. E assim sendo, observando entre outros critérios, 
as condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
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liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciadas as referidas instituições financeiras, como 
também os fundos de investimento no exterior. Em 
sentido contínuo, em posse dos documentos 
apresentados pelas instituições financeiras pertencentes 
ao já credenciado conglomerado financeiro do BANCO 
BRADESCO, observando entre outros critérios as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciado o fundo: BRADESCO H FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO, CNPJ: 
15.259.071/0001-80, enquadrado no artigo 7º, IV, a, para 
todos os efeitos legais.  Ressaltou que todos os 
credenciamentos propostos na presente reunião foram 
objeto de análise prévia por parte do Controle Interno do 
ISSM, que exarou parecer favorável aos respectivos 
credenciamentos por se encontrarem em conformidade 
com os preceitos legais e que os respectivos 
credenciamentos terão validade de um ano, contato da 
presente data, isto é, do dia 10/03/2021 a 10/03/2021. Ato 
contínuo, no último item da pauta, c) o que ocorrer, o 
gestor de recursos informou que está prevista para ser 
ocorrer dia 25 de março a 1ª reunião ordinária do 
Conselho administrativo e previdenciário de 2021, com a 
seguinte pauta: a) aprovação da alteração da política de 
investimentos; b) apresentação do relatório de gestão 
atuarial; c) apresentação do relatório de governança. 
Aproveitou o ensejo para convidar os membros do 
Comitê de Investimentos a participarem da reunião, na 
medida em que, haverá matéria inerente a investimentos 
a ser tratada. 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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

										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
Eduardo Reichert - Investidores Institucionais da XP 
Asset Management

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

Pauta da Reunião
a) Videoconferência com o representante da XP Asset 
Management;
b) O que ocorrer;

Reunião

Aos vinte e quatro dias de março 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 
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de gabinete e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I e EDUARDO REICHERT, representante da XP 
Asset Management. 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 o representante da XP Asset 
Management; d) 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 de 
EDUARDO REICHERT, representante da XP Asset 
Management, ao passo que agradeceu a sua 
disponibilidade em participar da reunião e em seguida 
passou a palavra ao executivo. O qual, na oportunidade, 
teceu breves comentários sobre o histórico do grupo XP 
ASSET MANAGEMENT. Em seguida, informou que a 
plataforma de RPPS do grupo XP atende os institutos de 
previdência em praticamente todas as possibilidades de 
investimento. Informou que existe opção de contratação 
de carteira administrada, que é a possiblidade de 
terceirizar parte da gestão. Bem como, opções de títulos 
públicos federais, visto que o grupo XP é um dos dealers 
do tesouro nacional, com acesso a mesa de operação e 
equipe dedicada ao atendimento de clientes 
institucionais com o diferencial de taxa de custódia 
gratuita para títulos públicos. Além de fundo imobiliário 
com assessoria especializada, acesso à plataforma 
aberta de fundos, com opções de produtos em renda 
variável, renda fixa e investimentos no exterior 
enquadrados na Resolução nº 3922. E ainda plataforma 
de educação, onde disponibilizam cursos de certificação 
para o segmento RPPS. Em seguida, comunicou que 
efetuou uma pesquisa para selecionar fundos que 
estejam em conformidade com a Política de 
Investimentos do ISSM. Nessa busca, selecionou ativos 
descorrelacionados e que ofereçam ao RPPS um ganho 
para a carteira promovido pela redução do risco. 
Mencionou que utilizou metodologias de comparação 
entre fundos de uma mesma classificação, para observar 
dentre os ativos que possuam alta correlação, os que 
apresentam a melhor relação risco versus retorno. Dito 
isso, abordou sobre a importância em realizar 
investimentos no exterior. Justificou que o Brasil ainda é 
uma economia fechada e pequena quando comparada 
ao resto do mundo, exemplificou que em termos de 
capitalização de mercado, apenas uma ação da bolsa 
americana, a Aplle, é maior do que a Bovespa inteira. 
Ressaltou ainda, que nos últimos onze anos, o índice 
Ibovespa apresentou retorno acumulado de 166% em 
reais, porém apenas 18% em dólares. Enquanto que no 
mesmo período, o índice de ações americanas S&P 500 
apresentou alta de 236% e o índice de ações globais 
MSCI Word 142%, ambos em dólar. Lembrou ainda, 
que no ápice da crise do Coronavírus enquanto o S&P 
500 caiu 9%, o Ibovespa teve uma queda de 45%. Após 
apresentação desses dados, concluiu informando que 
economias mais desenvolvidas são mais estáveis em 
momentos de crise. Portanto, ressaltou que investir no 
exterior é uma importante ferramenta na diversificação 
da carteira. Em seguida, apresentou dois fundos de 
investimentos no exterior, conforme seguem: fundo AXA 
WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR, CNPJ nº 35.002.482/0001-01, que visa 
obter retornos positivos a longo prazo, ao investir em 
empresas globais que se beneficiam da disrupção ao 
longo da cadeia de valor do comércio varejista e de 
atacado causada pela chegada do comércio eletrônico e 
a informatização e desenvolvimento de redes sociais, 
web-marketing, tecnologias de pagamento, inteligência 
artificial e a evolução dos serviços logísticos de 
aprovisionamento e fornecimento. A estratégia utiliza 
análise fundamentalista e gestão ativa de ações para 
construir uma carteira de 40 a 60 ações. É um fundo com 
proteção cambial e apresentou como desempenho nos 
últimos 12 meses 37,73%. Possui taxa administrativa de 
0,80% a.a. e liquidez em D+5. E o fundo MS GLOBAL 
O P P O R T U N I T I E S  A D V I S O RY F U N D O  D E  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 33.913.562/0001-85, que busca a 
apreciação de capital de longo prazo investindo em 
ações globais de empresas de alta qualidade, em 
mercado desenvolvidos e emergentes. A gestão busca 
empresas com vantagens competitivas sustentáveis e 
crescimento de longo prazo que gera valor, ao invés de 
focar em eventos de curto prazo. A seleção de ações é 
bottom-up através de uma análise fundamentalista 
rigorosa. É um fundo com variação cambial. Teve retorno 
de 81,14% nos últimos 12 meses e liquidez em D+5.  Ao 
pedir a palavra, o presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, informou 
que o ISSM credenciou recentemente também o fundo J 
ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº: 38.077.340/0001-93 que é gerido 
no Brasil pelo grupo XP Asset Management e solicitou ao 
executivo, que se possível abordasse sobre o referido 
fundo. EDUARDO REICHERT informou que esse é um 
fundo do JP MORGAN que tem uma tese forte de 
investimento em empresas de impacto ESG. Comunicou 
que existe uma tese no mundo de que as empresas em 
ESG tendem a valorizar mais do que as empresas 
normais no longo prazo. Complementou, comunicando 
que é um fundo com variação cambial e que vê como uma 
oportunidade de investir em emergentes com viés de 
ESG em um dos maiores gestores do mundo. Isto posto, 
destacou que os fundos apresentados são bastante 
complementares, ou seja, as carteiras de investimento 
não são semelhantes, com o objetivo de possibilitar a 
diversificação da carteira. Ato contínuo, informou que o 
grupo XP firmou parceria com a WESTERN ASSET no 
segmento de RENDA FIXA. Explicou que a instituição 
financeira é hoje uma das vinte maiores gestoras do 
ranking ANBIMA, possui mais de meio trilhão de dólares 
sob gestão e tem como especialidade a renda fixa ativa. 
Comunicou que, em um cenário em que os índices de 
renda fixa se encontram nos menores valores históricos, 
a gestão ativa de Renda Fixa começou a ganhar espaço 
como alternativa para a parcela de títulos públicos, pois o 
gestor possui flexibilidade para fazer a gestão dos ativos, 
conforme as mudanças no mercado. Recomendou nesse 
segmento os fundos: WA IMA-B5 ATIVO RENDA FIXA, 
enquadrado no art. 7, I, b, benchmark IMA-B5, com 
patrimônio líquido de R$ 717,08 milhões, tem como 
objetivo obter benchmark + 1,5%, taxa de administração 
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0,40%; WA IMA-B ATIVO RENDA FIXA, enquadrado no 
art. 7, I, b, benchmark IMA-B,  com patrimônio líquido de 
R$ 591,29  milhões, tem como objetivo obter benchmark 
+ 1,5%,  taxa de administração 0,5%,  WA RENDA FIXA  
ATIVO, enquadrado no art. 7, IV, a, benchmark CDI, com 
patrimônio líquido de R$ 2,38 bilhões, tem como objetivo 
obter benchmark + 1,0%, taxa de administração 0,40% e 
WA RENDA FIXA ATIVO MAX enquadrado no art. 7, IV, 
a, benchmark CDI, com patrimônio líquido de R$ 368,01 
milhões, tem como objetivo obter benchmark + 2,5%, 
taxa de administração 0,80%. Orientou que os dois 
últimos com índice CDI são fundos para utilizar em 
alterativas em que o dinheiro precise ficar em 
disponibilidade. Em seguida, apresentou o fundo XP 
INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP, 
enquadrado no art. 7º III, que tem como objetivo superar o 
IPCA no longo prazo com uma volatilidade esperada 
igual à do IPCA. Ao pedir a palavra, o gestor de recursos 
perguntou ao executivo se há cobrança de taxa para 
intermediar a comprar de títulos públicos. EDUARDO 
REICHERT respondeu que a cobrança é realizada na 
negociação do título público, ou seja, no valor da 
contratação já estará incluído o lucro da corretora. Por 
fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das 
reuniões estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, fica dispensada a 
assinatura do representante da XP Asset Management, 
EDUARDO REICHERT, devendo, para tanto, ser 
registrada a assinada eletrônica pelos 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 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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

									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;

Anexo
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 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 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 
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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 
O P P O R T U N I T I E S  A D V I S O R Y  F U N D O  D E  
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; cenário macroeconômico; distribuição 
da carteira; rentabilidade da carteira; ativos; 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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
 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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