SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 30/07/2021

Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)
Erika Eduarda Oliveira - Representantes dos Servidores Públicos Efetivos do Município
Convidado:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê de Investimentos
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento
Pauta da Reunião:
I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Junho de
2021
Anexos:
I) Parecer N° 09/2021
Reunião:
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, por volta das 14h, por
videoconferência na plataforma de comunicação Google Meet, conforme prevê o art. 85,
§9º, da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a
presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular),
representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE ROCHA
REIMÃO DOS REIS (membro titular), representando o Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal (ISSM); e ERIKA EDUARDA OLIVEIRA (suplente), no exercício da substituição
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

presente como convidado CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do
Comitê de Investimentos. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I) Parecer de aprovação
do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Junho de 2021. Aberta a
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou
a presença de todos os conselheiros e do convidado supracitado, dispensando-se a
assinatura deste último em razão do meio virtual pelo qual ocorreu a reunião e por ser
facultativa a presença do mesmo, o qual não possui poder de voto nas deliberações
proferidas pelo Conselho. Em seguida passou ao item único da pauta, I) Parecer de
aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Junho de 2021,
concedendo a palavra ao presidente do Comitê de Investimentos CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS para apresentação do referido relatório. O presidente do Comitê de
Investimentos iniciou a apresentação demonstrando o resumo da distribuição da carteira.
Em seguida passou a elencar os fatos relevantes do mês de junho para os investimentos,
entre eles a reabertura das economias de alguns países e a retomada das suas
atividades econômicas, recuperação econômica da Europa e da China. Apresentou a
rentabilidade da carteira no mês de junho, que foi de 0,05%, representando 5% da meta
para o mês. Apontou os principais indicadores do mercado, ressaltando as projeções de
alta do IPCA, da SELIC e do PIB. Sobre o cenário macroeconômico, destacou que o G7 grupo formado pelas sete principais economias do mundo - discutiu a proposta de imposto
de renda global mínima para as empresas, comentou a acelerarão da vacinação na Zona
do Euro, a preocupação com o avanço a variante delta do coronavírus e o contrato
assinado pela Fiocruz e AstraZeneca para transferência de tecnologia da vacina contra a
Covid-19. No cenário nacional brasileiro, destacou os principais fatos que impactaram o
mercado em junho, entre eles a CPI da pandemia, a crise hídrica, a votação para
privatização da Eletrobras e as discussões da Reforma Tributária com alterações no
imposto de renda. Em seguida, apresentou a distribuição dos ativos da carteira por
segmento, ressaltando a redução de quase R$ 2 milhões no patrimônio do ISSM de maio
para junho. Destacou também que os resultados positivos alcançados nos dois meses
anteriores não se repetiram em junho, com um resultado de apenas 5% da meta para o
mês. Demonstrou as informações de aplicações, resgates e rentabilidade por ativos,
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representando os servidores públicos efetivos do município de Camaçari; Estando

junho os resgates superam as aplicações, resultando em saldo negativo devido ao
pagamento da primeira parcela do 13º salário. Disse ainda que a discussão a respeito das
mudanças no Imposto de Renda afetou tanto os mercados de renda variável quanto os de
renda fixa, os quais apresentaram ganhos modestos no período. Apresentou a análise de
risco da carteira, demonstrando que os índices permanecem dentro dos parâmetros
estabelecidos na Política de Investimentos. Por fim, apresentou a relação de fundos
fechados para resgate, esclarecendo que foi deliberada a liquidação do Fundo Gradual
Previdenciário Crédito Provado, conforme determinação da CVM. Sobre o Fundo Security
Referenciado Crédito Privado, disse que no dia 16 de junho houve convocação para
Assembleia Geral de Cotistas, a qual foi realizada no dia 19 de julho. Esclareceu também
que não houve novidade a respeito do Fundo Sculptor Crédito Privado Multimercado.
Finalizou a apresentou colocando-se à disposição para responder perguntas e esclarecer
dúvidas. Ao que a conselheira EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS pediu
esclarecimentos sobre a deliberação da assembleia referente ao Fundo Security
Referenciado Crédito Privado. Ao retomar a palavra, o presidente do Comitê de
Investimentos esclareceu que o Instituto recebeu R$ 2 milhões devido à liquidação e
tornou-se cotista no Fundo Piatã. O Conselho Fiscal solicitou ao presidente do Comitê de
Investimentos o envio de uma nota explicativa formal sobre a deliberação. Após breves
discussões, os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade o Relatório de
Gestão dos Investimentos do ISSM de Junho de 2021, conforme Parecer n° 09/2021
anexo. O presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, encerrou a
reunião, agradecendo a presença de todos. E nada mais havendo passível de registro,
eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na qualidade de secretária
designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata de
reunião que vai por mim e pelos demais assinada digitalmente.
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ressaltando que todos estão aderentes à Resolução 3.922/2010. Explicou que no mês de

ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
Membro suplente no exercício da substituição
Representante dos servidores públicos
efetivos do município de Camaçari

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA
NASCIMENTO
Secretária
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ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente e membro titular do Conselho
Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente
ao mês de junho de 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 6ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de junho do ano de 2021 e assevera
sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 30 de julho de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
Conselheira Suplente no exercício da substituição
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PARECER N° 09/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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