SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2022
Realizada em 31/01/2022
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
Diego Silva de Souza – Economista e Membro do Comitê de Investimentos

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:

I) Avaliação e aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de novembro de 2021;
II) Avaliação e aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de dezembro de 2021.

Anexos:
I) Parecer N° 01/2022;
II) Parecer N° 02/2022;
III)Plano de trabalho e Cronograma de reuniões do Conselho Fiscal em 2022.

Reunião:
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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

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
MARINEIDE ALVES DA SILVA (membro titular), representando os servidores públicos efetivos do município
de Camaçari; Estando presentes os seguintes convidados: ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de
Gabinete da Superintendência e DIEGO SILVA DE SOUZA, economista e membro do Comitê de
Investimentos. Foi registrada 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. A teor do art. 85, §7º, da Lei
Complementar n° 1644/2020, após verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I)
Avaliação e aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de novembro de 2021; e II)
Avaliação e aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de dezembro de 2021. Aberta a
reunião, foi dada a palavra ao servidor Diego Silva de Souza que começou apresentando o Relatório do
Comitê de Investimentos do mês de novembro. Fez um resumo dos fatos relevantes do mês, citando o
estresse que acomete a economia mundial e brasileira, crise energética, preocupação com o aumento na
disseminação dos casos de COVID. Relatou que no Brasil o foco foi o cenário político e fiscal com a
tramitação da PEC dos precatórios, nos Estados Unidos a crise energética continuou sendo motivo de
preocupação nos mercados e na Europa teve um aumento contínuo dos casos de COVID em alguns países;
a China teve um aumento de mais de um milhão de toneladas na produção diária de carvão, provocando
um otimismo com o desempenho econômico, visto que a crise energética nesse país tinha afetado a
economia. Em seguida apresentou as decisões do mês, quais sejam: a continuidade nos movimentos de
migração de recursos para o benchmark CDI para proteger a carteira, a diminuição de posições no mês de
novembro para se proteger do IMAB e a organização de recursos para a compra de títulos públicos NTN-B
com prazo entre 30 e 35 anos. Destacou que na rentabilidade da carteira do mês teve um alcance da meta
de 51%, o que significou uma rentabilidade positiva em torno de dois milhões e meio de reais. No cenário
macroeconômico, os indicadores de mercado tiveram uma previsão de alta do IPCA no final de novembro
de 10% por 15%, a SELIC se manteve em 9,25% e o PIB teve uma diminuição de 4,94% no início do mês para
4,78% no final do mesmo mês. Voltando ao cenário mundial, relatou que na China houve a liberação de
reservas de gasolina para abastecimento do comércio local e alguns países da Europa decretaram
lockdown, a exemplo da Áustria. Os Estados Unidos sancionou uma lei que estabeleceu um pacote
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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das 14h00, por

precatórios e a implementação do Auxílio Brasil, sendo esses os pontos que mais movimentaram o cenário
nacional no mês de novembro. Discorreu sobre a distribuição da carteira, que não mudou muito, mas teve
certa modificação em relação ao NTN-B. O patrimônio do ISSM teve um discreto aumento e o acumulado
de 2021 ainda estava negativo, sendo que em novembro estava em -4%, com destaque pro acumulado
anual. Até novembro o IBOVESPA estava em -14,37%, o IMA-B estava em -1,49%, então o que salvou a
carteira, de fato, foram os indicadores do exterior, como o MSCI WORLD, o BDR e o S&P500, mostrando
que é um estratégia investir no exterior, visto que no mês de novembro essa estratégia foi atenuante nesse
sentido. Explicou que as aplicações e resgates foram atendidas nos termos da legislação vigente. As
principais movimentações foram decididas no sentido de aplicar apenas em fundos CDI para proteger a
carteira e foi feita uma gestão estratégica para originar recursos para comprar as primeiras NTN-B’s. Sobre
a rentabilidade de riscos dos ativos relatou que não houve tanta alteração em relação ao relatório anterior
e na análise de riscos da carteira, ela se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos da PI, com destaque
interessante para o BETA, que em novembro de 2021 deu uma queda na carteira, deixando o ISSM exposto
em relação ao IBOVESPA a apenas 17% em novembro, sendo muito positivo, significando que a carteira do
ISSM está com mais de 80% protegida de IBOVESPA, caso ela tenha certa queda. Além disso, observando o
Sharpe da carteira do Instituto, sendo esse o segundo melhor indicador de desempenho, ele está em
2,22%, significando que para cada percentual de risco assumido teríamos um excesso de 2,22% da carteira.
Não houve variação nos demais indicadores. Em relação ao enquadramento não houve grandes mudanças,
permanecendo em relação aos fundos estressados. Por último, salientou que foi percebido em novembro o
equivalente a R$52.000,00 da REAG referente aos resultados apurados em setembro e outubro de 2021.
Em seguida, o economista DIEGO SILVA DE SOUZA passou a apresentar o relatório de gestão de
investimentos de dezembro de 2021, ficando acordado por todos os conselheiros que a aprovação dos
relatórios se daria ao final das apresentações. Seguindo, relatou que em relação aos fatos relevantes não
houve mudanças significativas no mês de dezembro. A pandemia continuou sendo motivo de preocupação,
sendo que a nova variante Ômicrôn, com um alto poder de contaminação, provocou o lockdown em alguns
países. No Brasil houve a resolução de alguns assuntos que estavam preocupando os mercados, como a
aprovação da PEC dos precatórios e a aprovação do orçamento para 2022. Nos Estados Unidos os
indicadores de atividade sinalizaram uma desaceleração da economia local. Já na Europa, os indicadores
divulgados durante o mês para a zona de euro mostraram certa fragilidade da economia e na China houve
receio de uma desaceleração da economia também. Sobre as decisões do mês, destacou as compras
diretas em títulos públicos feitas pelo Comitê de Investimentos visando uma estratégia de bater a meta
atuarial. Esses títulos foram obtidos sobre a estratégia de marcação na curva, quando eles são carregados
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trilionário para a economia. Já no Brasil houve a flexibilização da regra do ouro, aprovação da PEC dos

realizados também 20 milhões em resgates de fundos de investimento de gestão ativa para investimentos
de fundos com benchmark CDI, visando a proteção da carteira; houveram movimentações correntes de
despesas administrativas, como pagamento de folha e teve a aprovação da Política de Investimentos de
2022 para se adequar a resolução nº 4963/2021 que foi aprovada em novembro do ano passado. Sobre a
rentabilidade da carteira foi dito que houve um alcance da meta bem superior, de 151%, com uma
rentabilidade considerada de R$ 6.370.667,47. Relatou que os indicadores no mercado não tiveram uma
mudança significativa. O IPCA teve uma baixa, mas não foi uma baixa tão considerável. A SELIC se manteve
em 9,25% e a projeção do PIB continuou caindo. Continuando, discorreu sobre outros fatos relevantes: No
Reino Unido, os dados divulgados não foram animadores em relação à produção industrial, que caiu por
causa do aumento dos casos de Covid-19, que atrapalhou as atividades locais. Citou a alta taxa de
transmissão da Ômicron, falou sobre o FED que já começou a mostrar atividade econômica acima do
esperado e que ele já estava sinalizando que pretendia aumentar a taxa de juros. No Brasil, o cenário fiscal
continuou a dominar a formação de expectativas em dezembro. Teve a PEC dos precatórios aprovada em
dois turnos, o Auxílio Brasil e a aprovação do orçamento. A carteira do Instituto já começou a ter certa
diferença, com uma aplicação em títulos públicos equivalente a 9,96% da carteira, totalizando R$
37.134.684,27; o patrimônio do ISSM teve um aumento, conseguindo, no total acumulado, superar a meta
em 7%, com uma rentabilidade de R$ 6.370.667,47. No acumulado de 2021 os indicadores ainda
permaneceram inertes, tanto o IBOVESPA quanto o IMAB ainda continuaram negativos no acumulado,
mesmo com certa reação considerável no mês de dezembro. O ISSM não conseguiu bater a meta atuarial
anual de 16,08%, no entanto, mesmo com o crítico cenário de mercado a carteira fechou positiva em
1,19%, alcançando 7% da meta atuarial. Com uma rentabilidade anual de R$ 4.138.723,47 o ISSM alcançou
o patrimônio de R$ 372.930.238,38 no final de dezembro de 2021. Relatou que as primeiras aplicações em
títulos públicos foram com vencimento em curto prazo, 2022 e 2023 e, a longo prazo, para 2035. O Comitê
de Investimentos vem fazendo essas análises para continuar aumentando a exposição em títulos públicos.
Em novembro os fundos imobiliários tiveram um destaque importante na renda variável como um todo, a
exemplo do REAG que na bolsa foi cotado a 36% de valorização, que recaiu em uma rentabilidade de mais
de um milhão, encerrando sua série de prejuízos.
Observou que a renda variável se manteve positiva, o que atenuou as seqüenciais quedas que ela teve mês
após mês. Explicou que isso é muito comum de acontecer em dezembro, e na literatura econômica isso é
chamado de efeito “janeiro’, que é quando os investidores resolvem realizar os lucros na bolsa, se desfazer
de suas posições para serem recompradas em janeiro, para se protegerem de tributação. Nesse caso, isso
aconteceu em dezembro.

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-970
Telefone: (71) 3621- 6823 Ouvidoria: (71) 98241-6829
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/J8PQ5-H3FYQ-JU62H-XFV56.

até o vencimento e, focando na questão dos prazos, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Foram

de três milhões e uma aplicação de um milhão e meio no NEUBERGER. O ISSM realizou muitas outras
aplicações e houve muitos resgates, com a intenção de proteger a carteira, sendo uma estratégia de
mercado. Sobre a análise de risco da carteira relatou que a Volatilidade e o VAR continuaram dentro dos
patamares estabelecidos, o Drown-down também se manteve, o Beta aumentou um pouco, mas ainda se
manteve baixo. O SHARPE conseguiu 16,16% de excesso de retorno, sendo esse percentual muito positivo.
A valorização dos fundos de investimento de renda variável tanto no exterior quanto na bolsa atenuou a
queda contínua dos 12 meses de -3,76%. As demais variáveis se mantiveram estáveis. A carteira fechou o
mês de dezembro acompanhando a trajetória do mercado. Observou que a tendência é que esse índice de
risco do SHARPE se torne positivo no final do mês de janeiro por causa da alta expressiva de 16,16% em
dezembro. Destacou que como fatos relevantes em dezembro, o ISSM recebeu no dia 13, o valor de R$
43.000,00 da REAG, referente aos resultados apurados no mês anterior. Foram realizadas as primeiras
compras, de forma direta, de títulos públicos sendo: R$ 15 milhões cada, com vencimentos de curto prazo,
em 2022 e 2023 e R$ 7 milhões com vencimento em 2035 e foi anunciado o novo gestor de recursos, Carlos
Henrique da Rocha Santos, servidor do ISSM, nomeado pela portaria nº 79, de 23 dezembro de 2021, por
possuir certificação adequada para esse fim. Finalizou a apresentação, passando a palavra aos conselheiros
sobre os documentos apresentados. Com a palavra, Anderson considerou que houve uma melhora em
dezembro, apesar do ISSM não haver batido a meta. Falou também sobre o plano de trabalho e o
cronograma de reuniões do conselho fiscal para 2022, que será enviado como anexo. Não havendo dúvidas
nem manifestações em contrário, foram aprovados por unanimidade os Relatórios de gestão do Comitê
de Investimentos dos meses de novembro e dezembro de 2021 conforme pareceres em anexo. A chefe de
gabinete considerou a possibilidade de que os pareceres sejam publicados em separado, visto que cada
relatório é publicado com o respectivo parecer. Considerou também que a Política de Investimentos que
havia sido apresentada ao Conselho Fiscal sofreu alterações em razão da publicação da Resolução
4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional e o ISSM teve que submeter uma nova Política de
Investimentos para ao Conselho Administrativo e Previdenciário adequada à nova resolução. Com a
palavra, Anderson solicitou que a nova Política fosse disponibilizada aos membros do conselho fiscal.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E nada mais
havendo passível de registro, eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade de secretária
designada pela Portaria n° 34/2022, de 24 de janeiro de 2022, lavrei a presente ata de reunião que vai por
mim e pelos demais assinada digitalmente.

Camaçari, 31 de janeiro de 2022.
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Os investimentos no exterior não tiveram muitas alterações, a não ser o investimento nos fundos da BTG

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS

Presidente e membro titular

Membro titular

Representante da Controladoria-Geral do Município Representante do Instituto de Seguridade do Servidor
(CGM)

Municipal (ISSM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA

Membro titular

Secretária

Representante dos servidores públicos efetivos do
município de Camaçari
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ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
novembro 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 1ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao
mês de novembro do ano de 2021 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 31 de janeiro de 2022.

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° 01/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
dezembro 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 1ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao
mês de dezembro do ano de 2021 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 31 de janeiro de 2022.

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° 02/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Mês

Data

Horário

Local

Tipo

Janeiro de
2022

1/31/2022

14:00

Google Meet

Ordinária

Fevereiro
de 2022

2/25/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

Março de
2022

3/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

Pautas do Dia
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Dezembro de 2021,
(ii) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Novembro
de 2021.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Janeiro de 2022.
(i) Avaliação e aprovação das contas do 4º trimestre de 2021
do ISSM,
(ii) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 4º
trimestre de 2021 (Anual),
(iii) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 2021 (Anual),
(iv) Aprovação da Prestação Anual de Contas do ISSM a ser
remetida para o Tribunal de Contas 2021,
(v) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial de 2021,
(vi) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Fevereiro de 2022.

Abril de
2022

4/28/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

Maio de
2022

5/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

Junho de
2022

6/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

Julho de
2021

7/29/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

8/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

9/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

10/27/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

11/30/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

12/28/2022

15:00

Google Meet

Ordinária

1/29/2023

15:00

Google Meet

Ordinária

2/27/2023

15:00

Google Meet

Ordinária

Agosto de
2022
Setembro
de 2022

Outubro
de 2022

Novembro
de 2022
Dezembro
de 2022
Janeiro de
2023

Fevereiro
de 2023

(i) Avaliação e aprovação das contas do 1º trimestre de 2022
do ISSM,
(ii) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 01º
trimestre de 2022,
(iii) Paracer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Março de 2022,
(iv) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 01º Trimestre,
(v) Aprovação do Cálculo Atuarial 2022 e demais
demonstrativos de análise,
(vi) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 01º Trimestre 2022.
(i) Paracer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Abril de 2022.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Maio de 2022.
(i) Avaliação e aprovação das contas do 2º trimestre de 2022
do ISSM,
(ii) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2º
trimestre de 2022,
(iii) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 2º Trimestre 2022,
(iv) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial 2º trimestre de
2022,
(v) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Junho de
2022.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Julho de 2022.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Agosto de 2022.
(i) Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 2022
do ISSM,
(ii) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 3º
trimestre de 2022,
(iii) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 3º trimestre 2022,
(iv) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial 3º trimestre de
2022,
(v) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro
de 2022.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Outubro de 2022.
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Novembro de 2022
(i) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Dezembro de 2022.
(i) Avaliação e aprovação das contas do 4º trimestre de 2022
do ISSM,
(ii) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 4º
trimestre de 2022 (Anual),
(iii) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho 2022 (Anual),
(iv) Aprovação da Prestação Anual de Contas do ISSM a ser
remetida para o Tribunal de Contas 2022,
(v) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial de 2022.
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