SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 30/09/2021

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)
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores públicos efetivos do município
de Camaçari
Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência
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 Agosto de
2021;
Anexos:
I) Parecer N° 12/2021
Reunião:
Aos trinta dias do mês de setembro 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
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

servidores públicos efetivos do município de Camaçari; Estando presentes os seguintes
convidados:

ANA

CLARA

ANDRADE

DE

ALMEIDA,

chefe

de

Gabinete

da

Superintendência, e 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 Agosto de 2021. Aberta a
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou
a presença de todos os conselheiros e dos convidados supracitados, dispensando-se a
assinatura destes últimos por ser facultativa a presença dos mesmos, os quais não
possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo Conselho. Em seguida passou
ao item I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM
de Agosto 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 iniciou apresentando o resumo da carteira do ISSM. Em seguida,
passou a elencar os fatos relevantes do mês, entre eles a preocupação da variante do
Coronavirus Delta no mundo e no cenário nacional, citou as preocupações com a inflação
e as tensões entre os Três Poderes. Citou as principais decisões tomadas pelo Comitê
em agosto, entre elas a posse dos novos membros, Diego Magalhães e Diego Silva.
Comentou sobre o cenário macroeconômico, citando as preocupações com a retirada de
estímulos monetários ao redor do mundo, otimismo em relação à vacinação no segundo
semestre, a previsão de forte aumento nos gastos com precatórios e expansão do Bolsa
Família. Ressaltou as projeções de alta do IPCA e da Selic e de baixa do PIB. Apresentou
a distribuição da carteira, com percentuais por segmentos e instituições. Citou a redução
do patrimônio do ISSM em relação ao mês anterior, devido aos resultados negativos de
agosto da renda variável, passando de R$ 358.376.388 em julho para 358.003.640 em
agosto. Comentou os indicadores de agosto, sendo o IPCA de 0,87%, a meta prevista de
1,32% e a carteira -0,71%. Chamou a atenção para o resultado acumulado em 2021, de
9%, e a rentabilidade de agosto de -54%. Comentou que tanto o mercado de renda fixa
quanto o de renda variável sofreram no mês de agosto. Já os investimentos no Exterior
rentabilizaram positivamente. Apresentou o total de aplicações no mês, sendo pouco mais
de R$ 29 milhões e resgates de cerca de R$ 27 milhões, ficando com um saldo de mais
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Municipal (ISSM); e MARINEIDE ALVES DA SILVA (membro titular), representando os

carteira do Instituto. Explicou que os índices de risco da carteira permaneceram dentro do
que estabelece a Política de Investimentos. Disse que houve novidade em relação ao
Fundo Sculptor Crédito Privado Multimercado, sendo deferida medida liminar sobre o
bloqueio dos bens dos réus na ação civil de improbidade administrativa. Encerrou a
apresentação colocando-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Não havendo
dúvidas e após breves comentários dos conselheiros, o Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Agosto de 2021 foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, 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.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente e membro titular
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)

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

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular
Representante dos servidores públicos
efetivos do município de Camaçari

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA
NASCIMENTO
Secretária
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de R$ 2 milhões. Apresentou brevemente a rentabilidade de cada ativo que compõe a

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente
ao mês de agosto 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 8ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de agosto do ano de 2021 e
assevera sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 30 de setembro de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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PARECER N° 12/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Código de validação: LKCXV-ER2CF-83B88-R6MKZ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento (CPF 040.058.545-67)
Anderson dos Santos Rocha (CPF 017.371.505-22)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (CPF 025.294.565-42)
Marineide Alves da Silva (CPF 538.539.705-91)
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LKCXV-ER2CF-83B88-R6MKZ
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LKCXV-ER2CF-83B88-R6MKZ.

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

