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ATA DA 45^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 25/10/2021

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

Secretária:

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

Pauta da Reunião

a) Aprovação do Relatório de gestão de investimentos de setembro/2021;

b) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos - 3° trimestre

de 2021;

c) Adequação da minuta da Política de Investimentos do ano de 2022 elaborada pela SMI
Consultoria;

d) O que ocorrer;

Anexo

-f j i

'' I. Jxâá

e) Tabela com limite de alocação dos recursos;
f) Minuta da Política de Investimentos do ano de 2022 elaborada pela SMI Consultoria;

Reunião
'WS
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h30min, 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 MAGALHÃES,

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, ACÃCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA CLARA ANDRADE

DE ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação

do quorum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) aprovação do

Relatório de gestão de investimentos de setembro/2021; b) aprovação do Relatório de

prestação de contas do Comitê de Investimentos - 3° trimestre de 2021; c) adequação

da minuta da Politica de Investimentos do ano de 2022 elaborada pela SMI Consultoria;

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. Em seguida, informou que os relatórios

de gestão de investimentos de setembro/2021 e de prestação de contas do Comitê de

Investimentos do 3° trimestre de 2021 foram encaminhados previamente a todos os

presentes, permitindo assim que verificassem a necessidade de ajustes e/ou correções.

Continuamente, passou para o primeiro item da pauta, apresentando em tela o Relatório de

gestão de investimentos de setembro/2021 e submetendo-o para validação, o qual foi

aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê de Investimentos. O gestor de

recursos informou que encaminhará o relatório aprovado para apreciação do Conselho fiscal

e que após a obtenção do parecer pelo mencionado Órgão Colegiado, o mesmo será
disponibilizado para consulta no site do ISSM. Ato contínuo, passou para o segundo item da

pauta, b) aprovação do Relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos

- 3° trimestre de 2021, o qual projetou em tela o referido relatório. Após a exposição foi

colocado em votação e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê de

Investimentos. Em seguida, o gestor de recursos comunicou que o relatório será submetido

para apreciação e aprovação do Conselho Administrativo e Previdenciário, bem como pelo
Conselho Fiscal, em atendimento aos critérios de melhores práticas de gestão. RessaltoÍJ
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que, após as devidas aprovações será disponibilizado para consulta no site do ISSM. Dando

continuidade à reunião, passou para o próximo item da pauta, c) adequação da minuta da

Política de Investimentos do ano de 2022 elaborada pela SMI Consultoria, onde

discorreu sobre a necessidade de realizar alguns ajustes na minuta da Política de

Investimentos, a fim de adequá-la às estratégias que já vêm sendo adotadas pelo Comitê de

Investimentos, bem como às diretrizes do manual do Pró-Gestão, considerando que o ISSM

continua aderente á certificação de nível II. Continuamente, o gestor de recursos apresentou

em tela, um comparativo a minuta da Política de Investimentos do ano de 2022 elaborada

pela SMI Consultoria. Informou que o material foi disponibilizado previamente a todos os

presentes, com o intuito de franquear a oportunidade para eventuais sugestões e

colaborações por parte dos membros do Órgão Colegiado e convidados. Abertos os debates,

após análises e considerações, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram, por

unanimidade, as seguintes alterações na minuta da Política de Investimentos: (i) no item 1.4,

a substituição da palavra "ou" por "e", onde se lê "A Política de Investimentos deve ser

elaborada anualmente, podendo ser revista e alterada durante o decorrer do ano de 2022,

conforme entendimento conjunto da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselho

Administrativo e Previdenciário". (ii) no item 1.6.1, exclusão do trecho descrito a seguir. "De

forma complementar, poderá contar, com as informações geradas pelo estudo de ALM, que

tem como objetivo, auxiliar na montagem da carteira de investimentos com uma visão de

compatibilizar o fluxo financeiro com suas obrigações previdenciárias. Para isso, contará com

o auxílio do ALM, uma ferramenta que visa proteger a sustentabilidade e a saúde de um

sistema de previdência. O objetivo principal é administrar as variantes de riscos, por isso se

mostra útil para uma gestão estratégica de instituições que gerenciam longo prazos. " O

gestor de recursos justificou que essa é uma decisão do Comitê, não sendo necessário

constar na Política de Investimentos, (iii) no item 2.1, substituição do índice de referência

INPC por IPCA e os Juros real aproximado com a taxa de 4,84%. (iv) no item 2.2.2, exclusão

do índice INPC. (v) nos itens 4.1.1 e 4.1.2 nova redação assim descrita: 4.1.1 de

Gestor/Diretor/Gerente Financeiro para Diretoria Executiva e 4.1.2 de Conselho de

Administração/Administrativo/Deliberativo para Conselho Administrativo e Previdenciário. (vi) ̂
inclusão do subitem 4.1.3 com a redação a seguir descrita: Conselho Fiscal: Analisar e

atestar o fiel cumprimento da Política de Investimentos aprovada pelo Conselho
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Administrativo e Previdenciário, fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor,

além de propor à Diretoria Executiva as medidas que julgar de interesse para resguardar a

lisura e transparência da administração do ISSM e sugerir medidas para sanar eventuais

irregularidades encontradas, (vii) no item 5.4.2, subitens A e B incluirá seguinte redação: "É

ressalvada para ambas as situações (investimento e desinvestimento) a possibilidade de

recomendação diversa do Comitê de Investimentos de forma fundamentada por maioria

absoluta de seus membros", (viii) no item 5.5.1, exclusão da palavra Diretoria onde se lê

"ficando a Diretoria/Comitê de Investimentos responsáveis pela conduta dos processos de

investimentos e desinvestimentos, observando os limites da Resolução OMN n° 3922/2010

e alterações, além dos limites estipulados nesta Política de Investimentos, (ix) no item 5.5.2,

exclusão do termo CDI. (x) no item 5.5.3, subitem A - exclusão da palavra presencial, (xi) no

item 6, inclusão dos subitens descritos a seguir: 6.1.2. Em se tratando de alocações em

gestores e/ou produtos financeiros enquadrados no art. 7°, VII, B, bem como nas hipóteses

previstas nos artigos 8° e 9° da Resolução OMN n° 3.922/2010 e suas alterações, não

existentes na carteira do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM até

31/12/2021, 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.

6.1.3. As decisões do Comitê de Investimentos relativas à aprovação de alocações de

recursos e desinvestimentos de valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões

de reais), serão previamente autorizadas pelo Conselho Administrativo e Previdenciário,

observadas as regras existentes no Regimento Interno do Comitê de Investimentos e no

Regimento Interno do ISSM. 6.1.4. Ultrapassado o valor global estipulado no item 6.1.2,

novos aportes só serão permitidos com a prévia anuência do Conselho Administrativo e

Previdenciário, ressaltando que tal chancela só se faz necessária uma única vez, estando o

fundo, a partir de então, apto a receber aportes observando-se os limites de alçada do Comitê

de Investimentos, especialmente o previsto no item 6.1.3 acima, e os demais limites e ^
restrições contidos nesta Política de Investimentos. 6.1.5. Serão efetuadas apenas ̂
aplicações em fundos que contenham crédito privado na sua carteira, se estes forem

considerados de baixo risco de crédito, preferencialmente com a classificação mínima (BBB)

por agência estrangeira classificadora de risco. 6.1.6. É vedada a aplicação em fundos
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Multimercados que aloquem mais de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio em FIP

(Fundos de Investimentos em Participações) e Fll (Fundos de Investimentos Imobiliários). O

limite máximo será de 10% (dez por cento) do total de aplicação em cotas de um mesmo

Fundo de Investimento Imobiliário. 6.1.7. Para aplicações em quaisquer fundos que tenham

mais de 20% (vinte por cento) de sua carteira em ativos enquadrados como FIP (Fundos de

Investimentos em Participações) e Fll (Fundos de Investimentos Imobiliários) serão adotadas

as mesmas cautelas do item 5.5.3. (xü) no item 7, a coluna Estratégia Alvo passa a vigorar

conforme anexo 1, que será integrada a presente ata. (xiii) no item 8.1, inclusão da

competência conjunta da Diretoria e do Comitê de Invetimentos. (xiv) no subitem 9.1.3,

inclusão da alínea B: Na hipótese de suspensão dos repasses das contribuições

previdenciárias e/ou parcelamentos o limite mínimo de liquidez será alterado conforme plano

de contingência específico estabelecido no item 11.1.4. (xv) no item 11, inclusão do subitem

11.1.4 Suspensão de repasse: O gestor de recursos do RPPS deve convocar o Comitê, em

até 5 dias úteis da data que tomar conhecimento do não repasse das contribuições e/ou

parcelamento, devendo definirem em conjunto as medidas necessárias visando adequar o

limite mínimo de liquidez da carteira de investimentos para diminuir os riscos de solvência

dos benefícios e ainda os riscos de resgates inoportunos de investimentos de risco, (xvi) no

item 13, inclusão na redação: "assim como a Resolução n° 001/2021 do Conselho

Administrativo e Previdenciário". Após a finalização das adequações, o gestor de recursos

informou que a minuta da Política de Investimentos será encaminhada à SMI Consultoria,

para conhecimento das alterações. Além disso, informou que, caso seja necessário será

marcada uma nova reunião com o Comitê de Investimentos para revisão final da minuta,

para que possa ser encaminhada para apreciação e deliberação do Conselho Administrativo

e Previdenciário. 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. - ̂
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Pedro J^ge ViNfes Boas ̂(ifrepl^Guimarã
Sup/rinten^nte / Gestor de recursos
/  / Membro nato

Guimarães

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro / Presidente

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor administrativo e financeiro

Membro nato

Diego ̂ ilva de Souza
Membro

jgo Rodrigues de Magalhães
Membro

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial

Convidada

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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LIMITE DE ALOC AÇÃO DOS RECURSOS
RESOLUÇA

O

3.922/2010
INFERIOR

ESTRATEGI

A

AI VO

LIMlTi:

SUPERIOR

RENDA FDCAARTIGO 7 100%; 0% 58,5% 100%
■.r

títulos públicos de emissão do TN - ART. 7", 1. A 100% O'lo 10.0% 00"A

PI 100% títulos TN - ART. 7", L B 100% 0% 20.0% 100%

ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7". L C 100% 0% 0.5% 100'S,

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - ART. T, II 5% 0% 0.0% 5%

FI RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. T. III. A 60" O"!. 3.0% 70'>o

ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. T, III, B 60% 0% 0.5% 70%

FI RENDA FIXA - GERAL - ART, T\ IV. A 40"o 0% 20.0% 50V

ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF - ART. T, IV, B

LETRAS IMOBILLÁRIAS GARANTIDAS - ART. 7", V. B
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ART.
T\ VI, A

POUPANÇA - ART. T\ VT. B
FI EM DIREITOS CREDITÒRIOS - COTA SÊNIOR - ART,
T, Vil, A
FT RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. T, VIL B
FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - ART. T, VII,
C

40% 0% 0.5% 50%

20ro 0".o 0.0% 20%

15% 0% 0,0% 15%

15% 0% 0,5% 15%

0% 0,0% 15%5%

3,0% 15<^5% 0%

5% 0% 0,5% 10%

ARTIGO 8° - RENDA VARIAVEL E
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

33,5% 40%30% 0%

0.0%FI DE AÇÕES - índices C/ NO MÍNIMO 50) - ART. 8". I,
.\

ETF - LNDICE DE AÇÕES {C! NO MÍNIMO 50) - ART. 8°,
I,B
FI DE AÇÕES - GERAL - ART. S'. 11, A
ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES - ART. 8°, II, B

30% 0"/o

1,0% 30%
0%30%

20,0% 30", o0"<.20%

20%0,0%20% 0%

10"9.5ro10"/o 0"<,FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8". III

2,0"/o 5"/FI EM PARTICIPAÇÕES - ART. 8", IV, A 5% 0%

5»/.1,0'!5"/o O"'oFI IMOBILIÁRIOS - ART. 8", IV. B
5%0,0"/o0%FI "AÇÕES - MERCADO DE ACESSO" - ART. 8", IV, C 5"/o

10%8,0%10% 0"/oINVESTIMENTOS NO EXTERIORARTIGO 9"

FUNDO DE RENDA FIXA - DÍ\ IDA EXTERNA - ART. 9"- 0-0"/"
A,I
FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - ART. 9"- 4.5"/o
.A, II

FI DE AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9"-A, III 10% 0% 3.5%
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