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ATA DA 44'' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 20/10/2021

Participação

Membros natos do Comitê de Investimentos:

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

Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Diego Silva de Souza
Diego Rodrigues de Magalhães

Convidados:

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

Eduardo Barão - Representante da SMI Consultoria

Rodrigo Malheiros Remor - Representante da SMI Consultoria

Álvaro Desidério - Representante da SMI Consultoria

Secretária:

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

Pauta da Reunião >

a) Apresentação da minuta da minuta da Política de Investimentos do ano de 2022

elaborada pela SMI Consultoria;

b) O que ocorrer;

Reunião ' p|p "

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min, por

intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo às

determinações da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros

do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA

ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃE^
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ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES com a participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA,

assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA CLARA ANDRADE

DE ALMEIDA, chefe de gabinete, além de EDUARDO BARÃO, RODRIGO MALHEIROS

REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO, representantes da SMI CONSULTORIA. A teor do art. 15

da Portaria n° 111/2019, após verificação do quorum legal para instalação, foi estabelecida

a seguinte pauta: a) apresentação da minuta da minuta da Política de Investimentos do

ano de 2022 elaborada pela SMI Consultoria; b) o que ocorrer; Aberta a reunião, o gestor

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

ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados supracitados,

destacando a participação dos representantes da SMI Consultoria, EDUARDO BARÃO,

RODRIGO MALHEIROS REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO, oportunidade em que concedeu

a palavra a EDUARDO BARÃO para tratar sobre o primeiro item da pauta. Ressaltou que,

após análise do Comitê de Investimentos, a minuta da Política de Investimentos (PI) do ano

de 2022 será submetida à apreciação do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM,

para deliberação, na sua próxima reunião ordinária, programada para ocorrer dia 23 de

novembro de 2021. Com a palavra, EDUARDO BARÃO apresentou em tela a minuta da

Política de Investimentos de 2022 do ISSM e informou que o inteiro teor foi previamente

disponibilizado a todos os presentes. Comunicou que, estava previsto para ocorrer algumas

alterações na Resolução CMN n° 3922/2010, mas como não aconteceu, não houve

modificações significativas na minuta da PI 2022. Dito isso, salientou que o principal objetivo

é estabelecer a forma de gerenciamento dos investimentos e desinvestimentos dos recursos

financeiros do RPPS, considerando os fatores de liquidez, transparência, solvência, risco e

segurança. Informou que a vigência da PI compreende o período entre 1° de janeiro de 2022

a 31 de dezembro de 2022. Frisou que a formulação da Política de Investimentos embora

anual, precisa ser construída de forma adequada, buscando a convergência e o alinhamento

dos resultados a serem obtidos pela carteira de investimentos e as premissas atuariais do

RPPS. Assim, as estratégias de alocação visam um período de 3 a 5 anos. Ademais,

comunicou que a meta de rentabilidade será determinada pela taxa de retorno esperado)

mais um índice de referência (IPCA ou INPC). Ressaltou que, a Resolução CMN n'^
3922/2010, na Subseção II, impõe que o RPPS defina em sua PI, o parâmetro de
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rentabilidade perseguidos. E que a Secretaria da Previdência disponibilizou na portaria

SPREV n° 6132 de 25 de maio de 2021 uma tabela com a taxa de juros parâmetro a ser

utilizada nas avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social relativas ao

exercício de 2022. Continuamente, informou que o modelo de gestão, em conformidade com

o inciso I, parágrafo 1°, artigo 15° da Resolução CMN n°3922/2010 e alterações, define que

a macro estratégia será elaborada pelos responsáveis da gestão de recursos do RPPS.

Sendo assim, o critério definido é o de gestão própria. Seguiu comunicando que, para a PI

atender ao disposto no parágrafo 6°, do artigo 1° da Resolução CMN n° 3922/2010, serão

definidas as competências de todos os agentes participantes da gestão dos investimentos.

Em seguida, mencionou que as estratégia de investimentos e desinvestimentos da PI 2022

utiliza critérios para segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados,

com o intuito de buscar uma estratégia mais ativa, buscando sempre as melhores opções de

produtos e gestores, colocando como parâmetro para a performance: i) Investimentos -

Limites máximos abaixo do índice de referência para alocação: ü) Desinvestimentos -

Período de 6 meses consecutivos para produtos com performance abaixo do índice de

referência; iii) Análise criteriosa dos produtos de Investimentos Estruturados - Due

Diligence). Informou que o item 6 - Vedações, está disponível para possibilitar ao RPPS

dispor algumas particularidades de restrições ou imposições. Outrossim, esclareceu que as

aplicações do RPPS serão realizadas obedecendo aos limites de alocação da tabela de

enquadramento. Além de informar que é o RPPS quem define a estratégia alvo para Renda

Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Quanto aos limites inferior e superior,

ressaltou que são definidos pela Resolução CMN n° 3922/2010. Evidenciou que, para o

controle de risco de mercado foram estabelecidas algumas regras que permitirão identificar,

mensurar e controlar os riscos aos quais os investimentos estão expostos. O limite máximo

da Volatilidade anualizada será de 9% e o VAR 12%. Em relação ao Risco de crédito,

comunicou que ativos de crédito privado devem ser considerados de baixo risco de crédito - ̂

Classificação mínima (BBB). E o Art. 8°, VII "a" - FIDC - Cota sênior - Classificação mínima ̂
(A). Para o Risco de liquidez, está estabelecido que o limite mínimo de liquidez para a carteira ̂
de investimentos será de 30% do patrimônio líquido, com prazo menor de 90 dias. Citou que,

é estabelecido ainda, um plano de contingência que poderá ser adotado os procedimentos

abaixo relacionados, visando readequar a carteira de investimento a legislação e normas
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desta Política de Investimentos: descumprimento dos limites e requisitos da legislação

vigente ou da Politica de Investimentos: excessiva exposição a riscos ou de potenciais

perdas dos recursos; ultrapassado os limites de VOL e VAR. Neste momento, o gestor de

recursos solicitou a palavra para informar que durante a auditoria do Pró-Gestão foi

questionado pela certificadora quanto ao risco de não haver o repasse das contribuições

previdenciárias, em virtude de crises ou instabilidades politica, jurídica ou econômica, o que

geraria um plano de contingência para ter os recursos disponíveis para honrar os

compromissos. Ressaltou que pensando no aprimoramento continuo, considera que seria

interessante agregar Politica

Investimentos. EDUARDO BARÃO, corroborou com as palavras do gestor de recursos e

informou que a equipe da SMI Consultoria irá analisar a melhor forma para incluir essa

situação na PI. Por fim, abordou sobre a politica de segurança e transparência. Citou que

para ocorrer os credenciamentos de Instituições financeiras deverá ser analisado o

Questionários Due Diligence da ANBIMA - Seção 1. Para os fundos será feita uma análise

completa, com uma conclusão baseada no regulamento do fundo, dados qualitativos,

quantitativos, histórico de rentabilidade, desempenho e risco. Mencionou que para abertura

das carteiras, as instituições que receberem aporte do RPPS nos seus produtos, deverão

remeter as carteiras de investimentos de forma aberta, no mínimo mensalmente. E que a

disponibilização dos resultados é de competência da Diretoria do RPPS, dispondo em sitio

eletrônico ou por meio físico um relatório sintético que permita ao ente e aos servidores

acompanhar os investimentos. Ato continuo, ACÁCIA CHAVES REIS informou que existe

um Regulamento próprio que dispõe as normas e procedimentos para a realização de

Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos, Resolução

n°001/2021, de 26 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) n°

1749, de 14 de setembro de 2021, aprovado pelo Conselho Administrativo e Previdenciário

do ISSM, além de edital de credenciamento n° 001/2021, de 09 de setembro de 2021,

publicado no Diário Oficial do Município (DOM) n°1760, de 30 de setembro de 2021. Após

debates e sugestões de nova redação de alguns itens, foi dito pelo gestor de recursos que

eventuais alterações serão formuladas pelo Comitê de Investimentos e, enviadas por e-mail

à SMI Consultoria. Sendo assim, propôs uma nova reunião do Comitê de Investimentos para

identificação de eventuais ajustes que se façam necessários na minuta da Politica ̂
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Investimentos 2022, para definição da redação final antes da apreciação pelo Conselho

Administrativo e Previdenciário. Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILI_AS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão reuniões estarem sendo realizadas

via plataforma de comunicação por meio de videoconferência, estando cada participante em

local distinto, ficarão dispensadas as assinaturas de EDUARDO BARÃO, RODRIGO

MALHEIROS REMOR E ÃLVARO DESIDÉRIO, representantes da SMI CONSULTORIA

devendo, para tanto, ser registrada a assinada 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 at^ue vai por mim e pelos demais assinada.

Pedrc^orgeüi/ilps Bòás Alfredo Guimarães
s/perintenítónte / Gestor de recursos

/  /Membro nato

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor administrativo e financeiro

Membro nato

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro / Presidente

Diego^ilva de Souza
Membro

Jngues de Magalhães

Membro

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial

Convidada
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Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada

Milena Tavares do Sacramento

Secretária
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