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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 20 DE MAIO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 
para enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 
outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3457/2019,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) ROBERTA FERREIRA 

CARVALHO, matricula nº 62610, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de 
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 2 0 DE MAIO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº  7583/2021
DE 20 DE JULHO DE 2021

Institui a composição da Comissão 
de Apuração dos Saldos da Dívida 
Ativa, do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,
DECRETA.

Art. 1º. A COMISSÃO DE APURAÇÃO DOS SALDOS 
DA DÍVIDA ATIVA, que tem por finalidade a verificação 
dos valores baixados da Dívida Ativa Tributária e não 
Tributária, os cancelamentos e as prescrições dos 
créditos, conforme a Resolução do Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia – TCM/BA nº. 1.060/2005, passa 
a ter a seguinte composição:

I. PRESIDÊNCIA:
Presidente: Maria Fátima da Silva Ribeiro – 
Cadastro nº 62555
Vice-Presidente: Jocimar Moraes dos Santos 
Oliveira – Cadastro nº 62.490

II. MEMBROS: 
Titular I: Sócrates Bento Souza Simões Filho – 
Cadastro nº 62.926
Suplente I: Carlos Alberto de Santana Portugal - 
Cadastro nº 62.574

Titular II: Neli Maria de Sousa Miranda - 
Cadastro nº 61.685
Suplente II: Leonel Cardial Jacomini – Cadastro 
nº 63.248

Art. 2º. O colegiado apresentará relatório quadrimestral e 
anual, bem como prestará informações quando solicitado 
pela Contabilidade ou o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia.

Art. 3º. Os processos serão digitalizados mensalmente e 
os arquivos organizados por assuntos.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 
2021.

DECRETOS



PORTARIA Nº 013/2021
DE 19 DE JULHO DE 2021

Ratifica a Portaria nº 004/2021, 
publicada no DOM nº 1597 de 09 de 
fevereiro de 2021, e Designa os 
servidores responsáveis pela Gestão, 
Fiscalização e Recebimento dos
Contratos de materiais e serviços 

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições 
legais.

RESOLVE

Art.1° Designa os servidores responsáveis pela
Gestão, Fiscalização e Recebimento dos Contratos 
de materiais e serviços 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

 
 

da 
Coordenadoria Central de Tecnologia 
e Informação – CTI dessa Secretaria.

 
 

 

 
 

da Coordenadoria Central de 
Tecnologia e Informação – CTI dessa Secretaria.

 

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari - BA, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem 
efeito, em virtude das falhas na descrição do objeto a 
publicação no Diário Oficial do Município nº 1712 de 
22/07/2021, o AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0143/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de cateter nasal para 
oxigênio, para atender as Unidades de Saúde do 
município.

. – Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

Registro de preços para 
aquisição de cânula de guedel e cateter para oxigênio, 
para atender as Unidades de Saúde do município.

06/08/2021 às 09h00min; Disputa: 06/08/2021 
às 11h00min. (Horário Brasília). Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 884934. Tel.: 
(71) 3621-6655. Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
Objeto: Registro de preço para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços médicos, em 
caráter complementar, visando a continuidade da 
prestação de serviço de saúde das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) no município de Camaçari. 
Acolhimento: 04/08/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 04/08/2021, às 10h00min; Disputa: 
04/08/2021, às 11h00min. (Horário Brasília)  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
sob o n.º: 885240. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL

PREGÃO N.º 147/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de bolsa para colostomia/ileostomia e pasta 
protetora, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 06/08/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 09/08/2021, às 09h00min; Disputa: 
09/08/2021, às 10h00min. (Horário Brasíl ia).   
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 885300.Tel.: (71) 3621-6665/6717/6695. 
Diego Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

 Acolhimento: 03/08/2021 a partir das 
09h00min; Abertura: 04/08/2021 às 09h00min; Disputa: 
04/08/2021 às 11h00min. (Horário Brasília)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0143/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: 

 
Acolhimento: 05/08/2021 a partir das 09h00min; 
Abertura: 
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PREGÃO N.º 148/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material de limpeza (pano para limpeza de 
chão tipo saco 100% algodão alvejado), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçar 
Acolhimento: 10/08/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 11/08/2021, às 13h00min; Disputa: 
11/08/2021, às 14h00min. (Horário Brasíl ia).   
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 885316.Tel.: (71) 3621-6665/6717/6695. 
Diego Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da 
COMPEL.

– COMPEL, 

www.compras.camacari.ba.gov.br

credenciamentocmp@gmail.com

Registro de 
preço para aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis 
(Hortifrutigranjeiros: Cenoura, Abóbora, Chuchu, Repolho 
verde, Batata do Reino, Quiabo, Batata Doce, Pepino, 
alho e Ovo de Galinha) destinados à alimentação escolar 
nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino , para futuras contratações de acordo a 
conveniência e necessidade da Administração Publica 
Municipal, fica PRORROGADO o Acolhimento: 
10/08/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 11/08/2021, 
às 09h00min; Disputa: 11/08/2021, às 10h00min. (Horário 
Brasília). Edital reformulado/Informações: www.licitacoes-
e.com.br (Licitação n.º: 882666). Tel.: (71) 3621-6665 – 
Diego Manoel Oliveira da Paixão.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
0002/2021 – COMPEL

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto o CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0002/2021 para apresentação 
de propostas por Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar interessadas em administrar plano de 
benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo do Município de Camaçari. O Edital 
estará disponibilizado no sítio da Prefeitura de 
C a m a ç a r i / P o r t a l  d e  C o m p r a s ,  
(  Local para entrega 
dos documentos: Diretoria de Compras - DICOMP, 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, Térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia. Informações através do e-mail: 

. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL. Camaçari, 
22/07/2021.

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO N.º 0132/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
em virtude de Retificação no Termo de Referência , a 
sessão para acolhimento, abertura das propostas de 
preços e disputa referente PREGÃO N.º 0132/2021  
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 

).

AVISO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
, no uso de suas atribuições, 

homologa o PREGÃO - N.º 076/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o: 

. 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: 

; VALOR GLOBAL: R$ 
319.688,80 (trezentos e dezenove mil seiscentos e 
oitenta e oito  reais e oitenta   centavos); LOTE 02: 
PROMITENTE FORNECEDOR: 

; VALOR GLOBAL: R$ 70.756,90 
(setenta  mil setecentos e cinquenta e seis   reais 
noventa  centavos) DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0300/2021 – 
PREGÃO Nº 076/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMITENTE FORNECEDOR: 
; VALOR 

GLOBAL: R$ 319.688,80 ((trezentos e dezenove mil 
seiscentos e oitenta e oito  reais e oitenta   centavos), 
conforme descrito abaixo:

Extrato Interposição de Recurso - Fase de 
Habilitação Concorrêncianº 002/2021

O Município de Camaçari, através da Comissão 
Permanente de Licitação – Compel, torna público aos 
interessados que o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – 
NEFGGS insatisfeito e irresignado com a decisão que 
culminou com a Habilitação da empresa TERRA 
PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, protocolou tempestivamente sua Interposição de 
Recurso. Tendo ainda a empresa CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. insatisfeita com a 
decisão da COMPEL que considerou habilitadas as 
empresas que fazem parte dos CONSÓRCIOS UFC – 
MAIA MELO – TPF e o CONSÓRCIO INTEGRAÇAO – 
NEFGGS, protocolou tempestivamente sua Interposição 
de Recurso. 
Os referidos recursos e demais peças encontram-se  
disponíveis no Portal de Compras do Município para as 
contra-razões se assim o desejarem.
Publique-se no Portal de Compras -DOU e DOE - 
Camaçari, 22 de julho de 2021–Antonio Sergio Moura de 
Sousa– Presidente em exercício.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

Administração - SECAD

Registro de preços para 
aquisição de material de limpeza (álcool em gel 500g, 
limpador instantâneo multiuso 500ml), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari

Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (álcool em gel 500g, limpador instantâneo 
multiuso 500ml), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. 

FLAMAGEL 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REYLIMP MATERIAIS 
DE LIMPEZA LTDA

FLAMAGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0301/2021 – 
PREGÃO Nº 076/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMITENTE FORNECEDOR: 
; VALOR 

GLOBAL: 70.756,90 (setenta  mil setecentos e 
cinquenta e seis   reais noventa centavos), conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

 – Administração – 
SECAD

Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (álcool em gel 500g, limpador instantâneo 
multiuso 500ml), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari 

 – Administração – 
SECAD

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE SUB 
CONTRATAÇÃO Nº 0141/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA “MAKITORRE-SERVIÇOS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA”. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Sub 
contrato n° 014.1/2020, originalmente firmado em 13 de 
março de 2020, cujo o bjeto é o supracitado. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 82 (oitenta e dois) dias, de modo que a partir de 11 
de agosto de 2021, passará a viger até 01 de novembro de 
2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do Sub 
contrato originário não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 de julho de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
MAKITORRE - SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
CONTRATADA.

 

 

REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO Nº 014.2/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA “CAMAÇARI SERVICE LTDA - ME”. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Subcontrato n° 014.2/2020, 
originalmente firmado em 19 de março de 2020, cujo 
objeto é o supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 82 (oitenta 
e dois) dias, de modo que a partir de 11 de agosto de 
2021, passará a viger até 01 de novembro de 2021. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Subcontrato 
originário não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 15 de julho de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA . MUNICÍPIO. 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA. 
CAMAÇARI SERVICE LTDA – ME. SUBCONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE  VALOR AO 
CONTRATO Nº 460/2020 QUE ENTRE SI 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 de 
9,91% (nove vírgula noventa e um por cento) do valor 
global do contrato e decréscimo de 1,08% (um vírgula zero 
oito), perfazendo um acréscimo final de 8,83% (oito vírgula 
oitenta e três por cento), correspondente a R$218.482,22 
(duzentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais 
e vinte e dois centavos). Assim, seu valor global será 
modificado para R$2.692.897,77 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e 
sete reais e setenta e sete centavos), tendo sido 
apresentada solicitação de despesa para comprovar a 
existência de dotação orçamentária para fazer frente a tal 
acréscimo.  Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. 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, 20 de 
Julho de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO. MSOTEC MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI.  CONTRATADA.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

           
Realizada em 15/06/2021
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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

Tiago Cacim D'Errico

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – 
Economia
Keslley Romanelli Crispim– Representante da KINEA 
PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A
Rodrigo Figueiredo Silva – Representante da KINEA 
PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A

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

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representantes da ASSET 

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A;

b)O que ocorrer;

Reunião

Aos quinze dias do mês de junho 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, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES com a participação dos 
seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I e 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 
economia. Além de KESLLEY ROMANELLI CRISPIM E 
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA, representantes da 
ASSET KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A. 
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 KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A ; 
b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados, continuamente passou a palavra para o 
KESLLEY ROMANELLI CRISPIM, representante da 
ASSET KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A, 
que discorreu sobre a operacionalização da Instituição 

financeira.  Relatou que a KINEA é uma gestora de private 
equity focada na execução de investimentos em empresas 
brasileiras que sejam líderes de mercado ou líderes 
regionais e preferencialmente atuantes nos segmentos da 
área de saúde, educação e tecnologia. Comunicou que a 
ASSET foi fundada em 2007 e é afiliada do Grupo ITAÚ, o 
maior banco privado da América Latina, com mais de 
R$1.700.000.000.000 (um trilhão e setecentos bilhões de 
reais) sob gestão. Informou que a área de private equity foi 
criada em 2009 por ex-executivos do AIG Capital Partners 
(“AIG”) e seu time é composto por 12 (doze) profissionais 
de investimento, liderados por sócios que trabalham 
juntos há mais de 23 (vinte e três) anos executando a 
mesma estratégia de investimento. Em seguida, relatou 
que possuem abordagem ativa e com foco em 
envolvimento operacional, visando criação de valor nas 
operações. Para isso, utilizam-se da disciplina na 
estruturação das transações na busca por direitos de 
governança e direcionamento sobre os rumos da 
operação. Possuem uma abordagem que permite à 
KINEA não pagar prêmio de controle e se beneficiar desse 
prêmio na saída. Salientou que os times de investimentos 
operam de maneira independente, sem interferências na 
decisão de investimentos entre as estratégias. Destacou 
como ponto forte a experiência que possuem investindo 
com a mesma estratégia por múltiplos ciclos econômicos 
no Brasil. Dando continuidade a apresentação, 
demonstrou em tela a composição da carteira dos 
primeiros quatro fundos de private equity criados pela 
KINEA, bem como as rentabilidades alcançadas, que 
relatou como sendo consistentes, atrativas e com baixo 
desvio padrão, apesar do ambiente econômico do país. 
Informou que utilizam como critério para as transações a 
disciplina no momento da estruturação a fim de garantir 
uma boa governança e diversas opções de saída. 
Reforçou que exigem direito de veto em todas as decisões 
relevantes, além de participação em Conselhos e 
Comitês. Bem como, mecanismos de ajustes e cláusulas 
protetivas, incluindo opções de venda e/ou direito de drag-
along.  Em seguida, apresentou em tela a estrutura alvo 
para captação de recursos do fundo PRIVATE EQUITY V, 
que conta com o Grupo ITAÚ, RPPSs, Clientes ITAÚ 
PrivateBank, Personalité e Gestores Kinea.  Explicou que 
em caso de subscrição de valor, não é necessário aportar 
imediatamente, as integralizações ocorrerão ao longo de 4 
(quatro) ou 5 (cinco) anos, conforme a KINEA for 
convocando capital.  Ato contínuo, TIAGO CACIM 
D'ERRICO solicitou a palavra para perguntar se há 
carência pré-determinada para saída, ou seja, se existe 
prazo para liquidez. KESLLEY ROMANELLI CRISPIM 
respondeu que a liquidez ocorre no momento da venda 
das empresas pela KINEA. Ponderou que o portfólio é 
considerado como de alta liquidez, em virtude de terem 
concretizado sete saídas de oito investimentos realizados 
antes do Fundo IV, sem dependência do ambiente difícil 
vivenciado no mercado de capital entre 2014 a 2018. E 
que as saídas ocorreram por meio da venda para 
estratégicos, líderes globais em seus setores, como 
Pearson, Omnicom, Enterprise, Mohawk e Femsa. Na 
oportunidade, DIEGO SILVA DE SOUZA comentou que ao 
analisar o histórico da KINEA pelo ranking da ANBIMA 
verificou que nos últimos doze meses houve uma saída 
acumulada de R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de 
reais). Dito isso, questionou qual o motivo desse saldo de 
saída. KESLLEY ROMANELLI CRISPIM comentou que 
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devido a pandemia houve uma migração muito forte nas 
pessoas físicas e RPPSs que saíram de fundos 
imobiliários para aplicar em multimercados e índices da 
bolsa americana. Reforçou que a KINEA tem 3 (três) 
mandatos: fundo imobiliário, fundos multimercados e 
private equity. Relatou que a apresentação de hoje está 
relacionada apenas ao Fundo Private Equity, portanto 
essas saídas não tem impacto nesse fundo. Informou que 
o ticket mínimo de entrada é de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) e que estará aberto para subscrição 
aproximadamente entre julho à outubro de 2021. ACÁCIA 
CHAVES REIS, solicitou a palavra para informar que o 
processo de credenciamento de Instituições financeiras e 
fundos de investimentos encontra-se suspenso no 
momento, em vista da elaboração de novo regulamento e 
edital. Informou que assim que estiverem vigentes entrará 
em contato para solicitar a documentação. E no ensejo, 
agradeceu pela apresentação dos executivos. 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 da representante da ASSET KINEA PRIVATE 
EQUITY KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 
S.A, Keslley Romanelli Crispim 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

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I 

 CONVIDADA

DIEGO SILVA DE SOUZA
ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – ECONOMIA 

CONVIDADO

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

Assinaturas registradas eletronicamente com 
certificação digital.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

       Realizada em 17/06/2021

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

Tiago Cacim D'errico

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de Seguro Social – 
Economia
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;
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Anexos

1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela 
SMI Consultoria – maio/2021;
2) Rentabilidade da carteira – junho/2021;
3) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento – junho/2021;

Reunião

Aos dezessete dias do mês de junho 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 ordinariamente os membros do 
Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO 
CACIM D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe 
de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 
além 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 monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; e) decisões sobre resgates necessários para 
o pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; g) 
o que ocorrer; Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a participação dos representantes da SMI 
Consultoria, GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e 
RODRIGO MALHEIROS REMOR, os quais foram 
convidados para contribuir no tocante ao primeiro item da 
pauta, como também corroborar com o monitoramento da 
carteira do ISSM. Continuamente, passou a palavra para 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, o qual fez uma 
breve abordagem do cenário econômico interno, além de 
comentários sobre os resultados obtidos na carteira. 
Comunicou que no último mês houve um avanço no 
cenário brasileiro pela ascensão no ritmo da vacinação no 
país. Comunicou que o Banco Central do Brasil está 
trabalhando para conter a inflação, o que traz mais 
tranquilidade ao investidor. Ressaltou que os pontos de 
destaque para o mês de maio foram os fundos em renda 
variável que tiveram um excelente resultado e o 
fechamento das curvas de juros futuros que trouxe 
rentabilidade para IMA-B e IRF-M. Relatou que os fundos 
da categoria multimercados no artigo 8º da resolução 
CMN nº 3922/2010 entregaram resultados positivos, já os 

fundos do artigo 9º da resolução CMN nº 3922/2010 
ficaram negativos devido a variação cambial da 
valorização do real frente ao dólar. Podendo-se observar 
na prática o que foi comentado nas últimas reuniões sobre 
a descorrelação negativa destes fundos com os ativos da 
bolsa brasileira. O que significa dizer que, quando a 
economia brasileira avança esses fundos tem resultado 
desfavorável, em contrapartida quando e economia 
interna estiver passando por períodos de volatilidade 
servirão de proteção trazendo resultados positivos. Dito 
isso, informou que considera que a carteira do ISSM está 
bem estruturada, posto que a perspectiva atual é de 
melhora gradual do cenário econômico do país. Portanto, 
comunicou que no momento não há sugestão de ajustes 
para a carteira. Em seguida, passou a palavra para 
RODRIGO MALHEIROS REMOR apresentar acerca do 
primeiro item da pauta, a) atualização acerca do cenário 
macroeconômico das expectativas de mercado, que 
iniciou a apresentação abordando sobre o cenário 
internacional. Comunicou que a vacinação está avançada 
nas economias mais importantes com quem o Brasil se 
relaciona. Noticiou que a retomada econômica está 
acontecendo fortemente nos Estados Unidos e China, 
além do Reino Unido e Europa que também estão 
demonstrando sinais de melhora. Esclareceu que o 
Comitê Federal de Mercado Aberto - FOMC, comitê que 
decide sobre a taxa de juros básica dos EUA não alterou 
sua política monetária na reunião que ocorreu ontem 
(16/06), mantendo a taxa de juros do país entre 0% a 
0,25%. E que as declarações do presidente do Federal 
Reserve - FED, Jerome Powell, não trouxeram sinais de 
redução do programa de recompra de títulos pela 
autoridade monetária, indicando que essa forma de 
estímulos também não deve ser retirada no curto prazo, 
apesar de alguns dirigentes do FOMC terem levantado 
essa discussão durante a reunião. Embora o FED tenha 
elevado suas projeções para a inflação deste ano, 
passando de 2,8% para 3,8%, o comunicado do comitê 
continuou a trazer uma visão de que a alta inflação atual 
no país é temporária, além de afirmar que vai esperar até 
que o mercado de trabalho volte ao pleno emprego e que a 
inflação média no longo prazo fique próxima da meta de 
2% (dois por cento), para que comece a reduzir seus 
estímulos à economia local. A perspectiva é que o FOMC 
volte a aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos 
apenas em 2023. No cenário nacional, inteirou que o 
Comitê de Política Monetária – COPOM decidiu aumentar 
a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, passando-a 
para 4,25% a.a., conforme já esperado pelos mercados. E 
que no comunicado, o COPOM apontou para um 
desempenho melhor do que o esperado para a atividade 
econômica, com redução de riscos para recuperação 
econômica brasileira no curto prazo. Ainda, foi 
reconhecido que a inflação está sendo mais persistente do 
que era antecipado, devido principalmente à lentidão da 
normalização nas condições de oferta, à força da 
demanda interna e a crise hídrica que o Brasil vem 
enfrentando nos últimos meses. Com isso, o COPOM 
sinalizou que deve aumentar a taxa Selic de maneira mais 
drástica ainda neste ano, passando a indicar que deve 
fazer uma normalização da taxa de juros para patamar 
considerado neutro, em vez de apenas uma normalização 
parcial. Na próxima reunião, em agosto, o comitê afirmou 
que deve fazer mais um aumento de 0,75 ponto 
percentual, mas já admitiu explicitamente a possibilidade 
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de que esse aumento seja maior caso a inflação continue 
elevada. Dessa forma, a maior probabilidade passa a ser 
de que o COPOM eleve a taxa Selic para próximo dos 
6,5% a.a. agora em 2021. O resultado primário do setor 
público consolidado, que une estados, municípios e 
União, foi novamente superavitário em abril, com saldo 
positivo de R$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões 
de reais). Esclareceu que a dívida bruta caiu para 86,7% 
do PIB no mês, pois como é calculada como um 
percentual do PIB e o mesmo subiu, a dívida pública tende 
a cair nesse mesmo patamar.  Sinalizou que essa 
conjuntura contribuiu para uma visão mais positiva do 
cenário fiscal e uma melhora de perspectivas para esse 
ano. Sobre a atividade econômica comentou que vem 
apresentando volatilidade em 2021, com suas variações 
dependendo principalmente da evolução da pandemia. 
Com relação a inflação, o IPCA acelerou novamente em 
maio, com alta de 0,83%. No acumulado em 12 meses, o 
índice registra aumento de 8,06%. A inflação continua a 
ser uma fonte de preocupação no Brasil. Finalizou sua 
abordagem projetando em tela as expectativas do 
mercado para 2021 e 2022 respectivamente: IPCA 5,82% 
e 3,78%; PIB 4,85% e 2,20%; Câmbio R$ 5,18 e R$ 5,20 e 
Selic 6,25% a.a. e 6,50% a.a. Ato contínuo, o gestor de 
recursos solicitou a palavra e mencionou que o Instituto 
possui cerca de quatro ativos em renda variável e 
perguntou se seria um bom momento para pensar em 
estratégias de diversificação. GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL respondeu que a SMI Consultoria pode 
fazer um trabalho de verificação das carteiras destes 
fundos para identificar as ações que os compõe, de modo 
a não incorrer em aplicações muito semelhantes e a partir 
disso, indicar pelo menos mais dois fundos para que o 
Comitê analise a possibilidade de investimento. O gestor 
de recursos comunicou que achou uma sugestão sensata 
e na oportunidade, questionou também se as aplicações 
em investimentos no exterior devem continuar sendo 
realizadas.  GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL 
argumentou que os aportes podem continuar sendo feitos, 
mas em proporção menor. Explanou que acredita que a 
valorização do real já ocorreu e que é importante ter os 
fundos de investimento no exterior sem hedge cambial na 
carteira pensando no longo prazo. O gestor de recursos 
questionou ainda sobre qual seria a melhor estratégia 
para rentabilizar renda fixa nesse momento de alta da taxa 
Selic e se o valor em disponibilidade de caixa deve ser 
mantido no CDI. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL 
argumentou que os ativos vinculados ao benchmark IMA-
B 5 são interessantes por ser o meio da curva de juros, 
possuírem menos volatilidade e terem possibilidade de 
entrega de resultado positivo. E sobre a melhor opção 
para manutenção do valor em caixa, confirmou que no 
momento seria no benchmark CDI.  TIAGO CACIM 
D'ERRICO pediu a palavra para perguntar sobre a 
viabilidade de aplicações em alguns fundos que foram 
apresentados nas últimas reuniões com os Bancos. Entre 
eles citou o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION 
RENDA F IXA LONGO PRAZO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, que tem como estratégia buscar 
superar IPCA + 3% no médio e no longo prazo, atuando 
nos mercados de juros, índices de preço e crédito privado 
no Brasil. E o XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA 
FIRF LP. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL falou 
que irá analisar o prospecto desses fundos e dará um 

retorno nos próximos dias. Continuamente, TIAGO 
CACIM D'ERRICO mencionou também o fundo PRIVATE 
EQUITY V, FIP apresentado pela ASSET KINEA PRIVATE 
EQUITY INVESTIMENTOS S.A, que é afiliada do grupo 
Itaú, onde foi apresentado rendimentos esperados em 
torno de 25% a 30% a.a. E perguntou se esse tipo de 
estratégia seria uma janela de oportunidade. GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL comentou que no passado 
aconteceram alguns casos de FIPs que geraram muitos 
problemas, mas que atualmente isso não acontece mais 
para os RPPSs, pois a Secretaria de Previdência vetou 
todas as possibilidades que poderia gerar problema. 
Ressaltou que o FIP é um fundo para longo prazo, pois a 
rentabilidade virá a partir de aproximadamente 4 a 5 anos. 
Mas que considera ser um ativo importante na 
composição da carteira dos RPPSs, pois consegue 
entregar rentabilidades mais elevadas, possibilitando o 
alcance da meta atuarial. 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 a palavra 
para CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
presidente do Comitê de Investimentos, discorrer sobre o 
próximo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o qual 
em posse do relatório de rentabilidade da carteira de 
investimentos, oriundo da SMI Consultoria, informou que  
pelo segundo mês consecutivo, o Instituto superou a meta 
atuarial, alcançando uma rentabilidade de 1,56%, 
enquanto a meta estabelecida para o mês de maio era de 
1,28%. Ou seja, 122% acima da meta alvo. Relatou que, 
apesar de estarmos um pouco distante da meta anual 
(Meta Anual: 5,53 e Meta Alcançada: 1,78), devido 
principalmente aos desempenhos negativos da carteira 
nos meses de janeiro e fevereiro, os resultados recentes, 
demonstram que estamos no encalço do alcance da meta. 
Frisou que dentre os fatores que contribuíram para um 
bom desempenho da carteira, podemos citar a influência 
do cenário externo, pela retomada da atividade 
econômica, devido ao avanço do processo de imunização 
e, no cenário interno, podemos citar o aparente retorno 
das discussões acerca da agenda de reformas e 
privatizações. Comunicou que a renda fixa, embora tenha 
obtido um resultado menor em relação ao mês anterior, 
voltou a performar positivamente no mês e que a renda 
variável foi o grande destaque no mês, com uma 
rentabilidade de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), devido a divulgação dos balanços e o avanço 
dos preços das commodities no exterior. Sobre os fundos 
multimercados, informou que apesar de terem obtido um 
desempenho inferior em relação aos três últimos meses, 
ainda assim, rentabilizaram positivamente. Já os 
investimentos no exterior que, desde a entrada do Instituto 
nesse segmento, vinham performando bem, esse mês 
rentabilizaram negativamente, em virtude da queda do 
dólar pelo segundo mês consecutivo, embora no ano 
acumule uma alta de 0,70%. Ato contínuo, relatou que os 
índices de risco da carteira permaneceram nos patamares 
estabelecidos na Política de Investimentos do ISSM para 
o ano vigente. Tendo apresentado VOL de 5,23% e VAR 
de 8,62%. Em seguida, o gestor de recursos corroborou 
com a fala do presidente e contribuiu destacando que o 
Instituto obteve um superávit no mês de maio no montante 
de R$2.698.731,33 (dois milhões, seiscentos e noventa e 
oito mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três 
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centavos). Em seguida, passou para o próximo item da 
pauta, d) elaboração da proposta de fluxo dos 
resgates e aplicações previstas para o mês em curso e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação 
dos investimentos ocorridos no mês anterior, após 
debates e considerações dos membros e convidados, o  
gestor de recursos apresentou como proposta a 
manutenção da atual posição da carteira e que os novos 
recursos sejam alocados conforme segue: i) aporte de R$ 
2.000.0000,00 (dois milhões de reais) em fundo 
enquadrado no artigo 9º da Resolução CMN nº 3922/2010 
do segmento de Investimentos no exterior, devendo os 
membros do órgão colegiado apresentarem sugestões 
para serem analisadas até a próxima reunião, 
programada para ocorrer dia 29 de junho. Designou 
também DIEGO SILVA DE SOUZA – Economista do ISSM 
para participar da seleção deste ativo. ii) o que exceder 
alocar em fundos de benchmark CDI. 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 junho/2021 será 
efetuado com os recursos do benchmark CDI. 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 no 
montante de R$ 2.000.0000,00 (dois milhões de reais) em 
fundo enquadrado no artigo 9º da Resolução CMN nº 
3922/2010 do segmento de Investimentos no exterior e o 
que ultrapassar esse valor será aportado no benchmark 
CDI. Ato contínuo, passou para o sétimo item da pauta, g) 
o que ocorrer, o gestor de recursos solicitou a palavra 
para informar que a ata de liquidação do fundo FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 
CNPJ sob o nº 09.586.955/0001-47, ainda não foi 
assinada, visto que foram identificadas algumas 
inconsistências. Dito isso, informou que o Instituto foi 
notificado extra judicialmente para assinar a liquidação, 
sob pena de arcar com todos os prejuízos que a 
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo, tivesse 
em razão da não liquidação. Ressaltou que submeteu o 
assunto ao procurador geral do município e que foi 
protocolada contra notificação informando que o ISSM se 
recusou a assinar por não ter recebido as prestações de 
contas que foram solicitadas. TIAGO CACIM D'ERRICO 
solicitou a palavra para comunicar sobre a preocupação 
de o Instituto herdar passivos do Fundo, pois, por 
exemplo, a partir de breve consulta processual pública 
realizada no site do TJ/SP, é possível identificar a 
existência de ações, no primeiro e segundo graus de 
jurisdição, vinculadas ao fundo e/ou seus ativos. E que da 
forma que a redação da ata estava exposta transferiria a 
responsabilidade para o Instituto, isentando as partes 
adversas. O que parece mais uma sucessão empresarial 
do que uma dação em pagamento. Isto posto, reafirmou a 
sua preocupação. O gestor de recursos informou que 
entende e compartilha da mesma preocupação e que a 
redação da ata de liquidação deve ser ajustada. Todavia 
entende que as opções existentes são: i) assumir os 

passivos, visto que o ISSM é o único cotista do fundo; ii) 
permanecer pagando a taxa de administração mensal de 
R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para a 
INTRADER por prazo indeterminado e sem perspectivas 
de mudança do cenário.  ISIS LOBO DE SOUZA informou 
que além da taxa administrativa também é pago 
mensalmente uma taxa de fiscalização para o Comitê de 
Valores Mobiliários – CVM, referente a despesas 
operacionais. Por fim, o gestor de recursos comunicou 
que quando receber toda a documentação pela 
INTRADER enviará para que os membros do Comitê 
apreciem e marcará uma nova reunião para discutir o 
assunto novamente.  Por conseguinte, 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 SMI CONSULTORIA, GUSTAVO 
ANDREOTTI 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 

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

Assinaturas registradas eletronicamente com 
certificação digital.
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2019 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CONTRATADA: 
HUMILDES, PINHEIRO, CARIBÉ, MARQUES, 
CARNEIRO & VAZ PORTO ADVOGADOS. OBJETO: 
Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir de 10 de julho de 2021, nos 
termos da Cláusula Quarta do Contrato Base, consoante 
Artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8666/93. VALOR 
GLOBAL PROPORCIONAL: R$ 198.000,00 (cento e 
noventa e oito mil reais). Assinatura: 09/07/2021. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE. 
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