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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARt

ATA DA 12^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

Realizada em 29/03/2022

Participação

Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente

Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente e Gestor de Recursos

Diego Silva de Souza -Membro suplente

Diego Rodrigues de Magalhães

Milena Tavares do Sacramento

Convidados:

Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da diretoria da superintendência

Elma Marília Vieira de Carvalho- Controladora Geral do ISSM

Secretária: Juliana Esteia Gomes de Souza - Designada pela portaria n° 46/2022

Pauta da Reunião

a) Posse dos novos membros do Comitê de Investimentos;

b) O que ocorrer;

Reunião

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, ás 17 horas na sala^

de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal-ISSM, reuniram-se

extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS,DIEGO SILVA DE S0ÜZA,DIEG0

RODRIGUES DE MAGALHÃES,ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, MILENA

TAVARES DO SACRAMENTO,PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,

com a participação dos seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete,

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete e ELMA MARÍLIA VIEIRA DE
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CARVALHO, Controladora Geral. A teor do art. 15 da portaria n° 111/2019, após verificação

do quorum legal para a instalação foi estabelecida a seguinte pauta: I. Posse dos novos

membros do Comitê de Investimentos do ISSM; II. O que ocorrer Aberta a reunião, o

diretor superintendente e membro nato do Comitê de Investimentos PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos novos membros do referido órgão

Colegiado e dos demais convidados supracitados, passando em seguida para o primeiro

item da pauta; a) A posse dos novos membros do Comitê de Investimentos, na oportunidade

desejou boas-vindas aos novos integrantes e aproveitou para parabeniza-los pela obtenção

da Certificação Intermediária CPA-20- AMBIMA.Continuamente, distribuiu os termos de

posse aos novos membros nomeados pela Portaria n° 46/2022 de 24 de março de 2022,

publicada no Diário Oficial do Município n°1879 de 30 de março de 2022 e em atendimento

a Portaria n° 77/2021 de 15 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Regimento Interno do

Comitê de Investimentos do ISSM. Os servidores efetivos do ISSM, CARLOS HENRIQUE

DA ROCHA SANTOS, matrícula n° 110005, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES,

matrícula n° 110001, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, matricula n° 110024 e DIEGO

SILVA DE SOUZA, matrícula n° 110021, este último também nomeado neste ato como

membro suplente, assinaram os respectivos termos de posse, os quais foram encaminhados

juntamente com outras documentações constantes na Portaria n° 77/2021 de 15 de

dezembro de 2021, para apreciação do Controle Interno do ISSM. Ao término da assinatura

dos termos, o membro nato e Superintendente do ISSM, ressaltou o papel fundamental da

participação dos novos membros para gestão dos recursos financeiros e previdenciários. Na

mesma ocasião o diretor administrativo e financeiro, ERNÃNI BERNARDINO ALVES D^
SENA, parabenizou a capacidade técnica da nova composição do Comitê e se colocou k
disposição dos empossados para colaborar com orientações e esclarecimentos. Ao solicitar

a palavra, o Presidente e gestor de recursos, CARLOS HERNRIQUE DA ROCHA SANTOS,

analisou que integrar o Comitê de Investimentos, seja como membro ou gestor de recursos,

é uma grande responsabilidade e que requer compromisso, capacidade técnica e

compreensão da dinâmica do mercado financeiro. Em seguida, informou que o cenário de

inflação, juros altos e de instabilidade política, dentre outros fatores que influenciam os ativos

que compõem a carteira investimentos do Instituto, exigir do órgão colegiado, esforços para

o alcance da meta estabelecida na Política de Investimentos de 2022.E concluiu que o novo
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mandato trará novos desafios. Em seguida, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, agradeceu

o convite e reconheceu o grande desafio em ser membro do comitê de investimentos, disse que

assumiu esse compromisso com muita responsabilidade e dedicação. Afirmou que pretende

contribuir com seus conhecimentos, buscando as melhores soluções para preservar os recursos

previdenciários dos aposentados e servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari. Por fim,

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, também agradeceu o convite para participar como

membro de um órgão que tem um papel tão relevante para o ISSM e disse estar ciente do desafio

que tem sido encontrar boas alternativas de investimentos diante da grande instabilidade

enfrentada no cenário econômico global e que espera contribuir ativamente nos estudos, aos

quais o Comitê sempre se pautou, com o intuito de identificar as melhores opções disponíveis

no mercado financeiro, que estejam aderentes a Política de Investimentos do Instituto,

considerando a viabilidade entre risco x retorno dos ativos. Continuamente, deu boas vindas a

servidora JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA também designada pela Portaria n° 46/2021,

que a substituirá secretariando as reuniões do Comitê de Investimentos. Enfatizou que tem a

certeza de que a mesma desempenhará esse papel muito bem. Na oportunidade a referida

servidora, agradeceu o convite para secretariar as reuniões do Comitê de Investimentos do ISSM

e ao apoio dos membros pela indicação) O que ocorrer; O Superintendente e membro nato

do Comitê, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, comunicou que irá

convidar o membro titular do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA,

representante da Controladoria Geral do Município de Camaçari para participar como

convidado das reuniões ordinárias do comitê de Investimentos, com o objetivo de embasar

ainda mais o trabalho do Conselho Fiscal na análise do cumprimento da Política de^

Investimentos do ISSM e das demais competências inerentes ao referido órgão colegiado\
Continuamente, aproveitou para ressaltar a importância do trabalho do Controle Interno do

ISSM e destacou que a participação da controladora Geral do ISSM, ELMA MARÍLIA VIEIRA

DE CARVALHO, nas reuniões ordinárias do ISSM, é muito relevante para subsidiar as

informações constantes dos Relatórios trimestrais elaborados pelo Controle Interno do ISSM.

E nada mais havendo passível de registro o Superintendente e membro nato do Comitê de

Investimentos, encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, JULIANA

ESTELA GOMES DE SOUZA, na qualidade de secretária designada pela Portaria n°

46/2022, de 24 de março de 2022, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais

assinadas.
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Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo Financeiro

Membro

Acácia Chaves Reis

Chefe de gabinete

Convidada

Milenai avares do Sacramento

Membro
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Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de gabinete

^Convidada

Juliana Esteia Gomes de SouzI

Secretária

Elma MarílTa Vieira de Carvalho

Controladora Geral do ISSM

Convidada
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