SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2022
Realizada em 25/02/2022
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
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente do Comitê de Investimentos
Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor de Administração e Finanças do ISSM

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:

I-Avaliação e aprovação do Relatório mensal de Gestão dos Investimentos do mês de janeiro de 2022;
II-Avaliação e aprovação do Relatório anual de Gestão dos Investimentos do ano de 2021.

Anexos:
I)Parecer N° 03/2022;
II) Parecer N° 04/2022.

Reunião:
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das 15h00, por
videoconferência na plataforma de comunicação Google Meet, conforme prevê o art. 85, §9º, da Lei
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

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, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, Presidente do Comitê de
Investimentos e ERNANI BERNRDINO ALVES DE SENA, Diretor administrativo e financeiro do ISSM. 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
mensal de Gestão dos Investimentos do mês de janeiro de 2022 e II) Avaliação e aprovação do Relatório
anual de Gestão dos Investimentos do ano de 2021. Aberta a reunião, foi dada a palavra ao presidente do
Comitê de Investimentos, Carlos Henrique da Rocha Santos, que iniciou apresentando o Relatório do
Comitê de Investimentos do mês de janeiro de 2022. Falou que houve uma mudança na legislação de
investimentos, em que a Resolução nº 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN) foi substituída
pela Resolução CMN nº 4963/2021, definindo as novas regras de investimentos para os regimes próprios e
que o Conselho Administrativo e Previdenciário aprovou em dezembro de 2021 a nova Política de
Investimentos de 2022. Sobre a distribuição da carteira, pontuou que o ISSM já está seguindo a nova
classificação dos ativos, indicando o investimento em poupança e em conta corrente como novidades
trazidas pela nova legislação. Pontuou que o patrimônio total do ISSM fechou o mês de janeiro de 2022 em
R$ 375.873.319,17. Sobre os fatos relevantes do mês destacou o aumento das tensões geopolíticas em
torno da Ucrânia, influenciando o cenário mundial e no Brasil houve uma forte entrada de capital
estrangeiro impulsionando o mercado de renda variável. Discorrendo sobre as decisões do mês tomadas
pelo Comitê de Investimentos, destacou que o comitê havia decidido comprar títulos públicos NTN-B com
vencimentos entre 2022 e 2025, entretanto, devido a quedas sucessivas das taxas, a compra desses títulos
não foi efetivada, optando pela compra de títulos NTN-B com vencimento em 2040 e 2050. Foi decidido,
também, zerar os investimentos em Gestão Ativa do Banco do Brasil e que o pagamento da folha de janeiro
seria realizado com fundo DI e os novos recursos seriam alocados em fundos DI também. Na rentabilidade
da carteira do mês o IPCA recuou para 0,54, a meta foi para 0,94 e a carteira ficou em 0,02, sendo que a
meta atuarial do ISSM no ano passado ficou em 5,47% ao ano. Em 2022 o Instituto já possui uma meta de
4,84% ao ano, mais o IPCA, tendo sido alcançada uma meta de 2%. Voltando aos fatos relevantes do mês,
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Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal do Instituto de

econômico (OCDE), sendo essa uma notícia positiva para o país, possibilitando possíveis vantagens
comerciais e econômicas. Em relação à distribuição da carteira, a novidade trazida pela nova Resolução do
CMN foi a divisão por gestor de recursos e não mais por instituição financeira. O patrimônio do Instituto
teve um aumento, passando de R$ 372.930.238 para 375.873.219 em janeiro de 2022. Outra novidade
trazida pela Resolução CMN nº 4963/2021 foi a introdução da estratégia alvo e do limite da Resolução,
tendo o ISSM feito aportes em título públicos acima da estratégia alvo estabelecida na Política de
Investimentos, mas dentro do limite estabelecido pela Resolução 4.963/2021 do CMN, objetivando
proteger a carteira e ter um retorno garantido acima da meta atuarial. Sobre as movimentações financeiras
não foi possível incluir os números das APRS referentes aos resgates e aplicações, visto que o CADPREV está
passando por uma atualização. O prazo do DAIR foi prorrogado para o mês que vem, não conseguindo
incluir os números das APRS. O presidente do Comitê pontuou que o Instituto teve um saldo positivo de
quase três milhões de reais e continua dentro do risco permitido para a política de investimentos instituída
para o ano de 2022.
Sobre os outros fatos relevantes, o presidente do Comitê de Investimentos falou que no dia 11 de janeiro
de 2022 foi recebido R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) da REAG Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A, referente aos resultados apurados nos períodos do mês anterior, houve, também, a
aprovação do calendário das reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos e a recondução dos mandatos
dos membros do Comitê, prorrogados até que sejam realizadas novas nomeações. Teve também a
posse do novo gestor de recursos, que é o próprio presidente do Comitê, Carlos Henrique da Rocha Santos,
nomeado pela portaria nº 79, de 23 dezembro de 2021, por possuir certificação adequada para esse
fim (certificação intermediária – CPA 20 – ANBIMA). Não havendo dúvidas nem manifestações em
contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório mensal de gestão do Comitê de Investimentos do
mês de janeiro de 2022 conforme parecer em anexo.
Passando para a avaliação e aprovação do Relatório de prestação de contas anual do Comitê de
Investimentos de 2021, discorreu que se trata de uma condensação de tudo que foi discutido nas reuniões
de prestação de contas e gestão do Comitê de Investimentos, como acúmulo das rentabilidades,
quantitativo das reuniões, cenário macroeconômico, indicadores do mercado, decisões tomadas pelo
comitê e declaradas em ata, além dos fatos relevantes durante todo o ano que influenciaram negativa ou
positivamente a carteira do Instituto. Observou que foi alcançado apenas 7% da meta, sendo esse um
resultado positivo, mesmo com esse alcance.
Com a palavra, a chefe de gabinete Ana Clara, falou sobre uma análise publicada em um site de
investimentos em RPPS que disse que a rentabilidade média dos RPPS em 2021 foi de 0,55%, significando
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frisou que o Brasil recebeu uma carta convite da Organização para cooperação e desenvolvimento

comparado aos outros RPPS. Com a palavra, o presidente do conselho fiscal aprovou o relatório anual,
observando que o mesmo se trata de uma consolidação dos dados já vistos durante o ano de 2021, sendo
aprovado com unanimidade por todos os outros membros. Não havendo dúvidas nem manifestações em
contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório anual de Gestão dos Investimentos do ano de 2021,
conforme parecer em anexo. 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, 25 de fevereiro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

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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que mesmo com todos os impactos sofridos, o ISSM ainda conseguiu ter um excelente resultado se

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
janeiro de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal ISSM, com fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 2ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao
mês de janeiro do ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 25 de fevereiro 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° 03/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao ano 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 2ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Anual de Gestão dos Investimentos referente ao ano
de 2021 e assevera sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 25 de fevereiro 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° 04/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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