SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2022
Realizada em 28/04/2022
Participação:

Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante da Controladoria-Geral do Município (CGM)
Tiago Santos de Jesus(membro suplente)- 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 e Gestor de Recursos

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:

I) Avaliação e aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM do mês de março de 2022.

Anexos:
I) Parecer N° 07/2022.

Reunião:
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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
Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal do Instituto de

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/LV4N2-XE5JX-V5GP2-8C42P.

ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

(membro titular), representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); TIAGO SANTOS DE
JESUS(membro suplente); 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 CARLOS
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, Presidente 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 do mês de março de 2022; Aberta a reunião, o Representante da Controladoria Geral do
Município(CGM) e Presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA ressaltou que a pauta
que estava prevista para a presente data foi adiada e será tratada na próxima reunião ordinária do
Conselho Fiscal, a saber: I) Avaliação e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2022 do ISSM, II)
Aprovação do Relatório de Governança Coorporativa do primeiro trimestre de 2022, III) Aprovação do
Relatório de Prestação de contas do Conselho do primeiro trimestre, IV) Aprovação do cálculo atuarial de
2022 e demais demonstrativos de análise; ficando designada para a reunião de hoje apenas a aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM do mês de março de 2022. Com a palavra o servidor Carlos
Henrique da Rocha Santos, Presidente do Comitê de Investimentos, iniciou apresentando o Relatório de
Gestão de Investimentos do Comitê de Investimentos do mês de março de 2022. Declarou ter havido uma
mudança no “Expediente” em relação à certificação, visto que no mês de março os servidores Diego
Rodrigues de Magalhães e Milena Tavares do Sacramento (membros do Comitê) obtiveram a certificação
nível intermediário CPA 20, além da tesoureira do Comitê, Acácia Chaves Reis. Falou sobre a distribuição da
carteira e dos ativos, onde o ISSM atingiu um patrimônio total de R$ 386.766.670,59. Ressaltou que o IPCA
chegou a 1,62, o alcance da meta no mês foi para 2,0 e a carteira performou em 1,79, resultando em uma
rentabilidade de R$ 6.988.357,46. O Instituto atingiu 89% da meta estabelecida para o mês, que foi
considerado um resultado satisfatório. Fez um resumo dos fatos relevantes do mês, citando a inflação alta,
a alta do preço dos combustíveis, a possibilidade de aceleração dos juros dos Estados Unidos pelo Federal
Reserve (Fed), por conta da inflação alta, o que também é observado na Europa. Já na China a pandemia
recrudesceu em grande parte do seu território, provocando restrição de pessoas em algumas regiões.
Sobre as decisões do mês no Comitê de Investimentos foi feito o resgate de R$ 35.000.000,00(trinta e cinco
milhões) de fundos com BENCHMARK CDI para aplicar em fundos atrelados à inflação, como o IMAB-5 e o
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Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

posse dos novos membros do Comitê de Investimentos, nomeados pela Portaria nº 46/2022, Carlos
Henrique da Rocha Santos, Diego Rodrigues de Magalhães, Milena Tavares do Sacramento e Diego Silva de
Souza (suplente). Falou sobre os indicadores de mercado, que estão todos com projeção para alta, inclusive
o PIB, o IPCA e a SELIC. Continuou, relatando os fatos que contribuíram para o comportamento no mercado
financeiro, como o conflito entre Ucrânia e Rússia que acarretou um problema no fornecimento de energia,
visto que a Rússia é um dos grandes fornecedores de gás. No Brasil falou sobre o programa Renda e
Oportunidade implementado pelo Ministério do Trabalho e Previdência com o intuito de injetar 150 bilhões
na economia em 2022 objetivando dar um suporte na economia. Esse programa consiste na antecipação do
pagamento do 13º salário para os trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Foi
liberado, também, o FGTS limitado a R$ 1.000,00 (hum mil reais). Ressaltou, entretanto, que de acordo com
especialistas, essas ações não terão muito efeito, visto que o dinheiro será usado para pagamento de
dívidas e não para consumo. Sobre a distribuição da carteira ressaltou que o Instituo teve um aumento do
patrimônio em comparação ao mês de fevereiro de quase dez milhões de reais. Mostrou em gráficos a
rentabilidade acumulada ao longo de março de 2022, reforçou o alcance da meta em 89% no mês de março
e o acumulado de 34% no ano, além da rentabilidade acumulada, que estava negativa no mês passado e
chegou a mais de cinco milhões decorrentes do resultado do mês de março. Discorreu sobre a nota técnica
emitida pelo Comitê que traz a questão da guerra no Leste Europeu, a aceleração dos juros nos Estados
Unidos por conta da inflação e o risco fiscal por conta do aumento sucessivo dos combustíveis, que acabam
influenciando o mercado de investimentos. Falou que a renda variável foi beneficiada pelo forte fluxo de
entrada de capital estrangeiro e o aumento dos preços das commodities no mercado internacional.
Observou que o ponto negativo do mês foram os investimentos no exterior por causa da desvalorização do
dólar em relação ao real. Mostrou gráficos com os ativos, aplicações, resgates e rentabilidade de cada título
que compõe a carteira do Instituto, bem como a aderência aos limites da Resolução com a estratégia alvo
estabelecida para a política de investimentos no ano de 2022. Mostrou a relação entre aplicações e resgate,
tendo o ISSM um saldo positivo de mais de seis milhões de reais no mês de março. Sobre a nota técnica do
Comitê de Investimentos, relatou que na 3ª reunião ordinária do Comitê foi deliberado o resgate de R$
30.000.000,00(trinta milhões de reais) em fundos de renda variável para aplicar em ativos atrelados ao
BENCHMARK CDI. Entretanto, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a consultoria de investimentos
SMI, que dá suporte ao Comitê de Investimentos, pediu para que suspendessem o que foi deliberado nessa
3º reunião ordinária. Porém, o ISSM havia dividido esse resgate por causa do prazo de liquidação, e o
Comitê se reuniu novamente para decidir o que fazer, decidindo por manter a deliberação ocorrida na
referida reunião. Continuou, discorrendo brevemente sobre outras análises gráficas e sobre outros fatos
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BENCHMARK IDKA-2, tendo sido uma recomendação da SMI Consultoria de Investimentos. Destacou a

Distribuidora de Títulos e valore imobiliários S/A. Relatou que nos dias 09 a 11/03/2022 os servidores
Acácia Chaves Reis (tesoureira), Carlos Henrique da R. Santos(Gestor de Recursos e Presidente do Comitê),
Elma Marília V. de Carvalho(Controladora) e Pedro Jorge V.B.A. Guimarães(Diretor Superintendente)
participaram do 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, promovido pela ABIPEM na cidade de
Florianópolis-SC, onde fica a sede da SMI-Consultoria, oportunidade em que os servidores tiveram para
discutir sobre assuntos diversos, como a elaboração da ALM, que consiste em um estudo para
compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de despesas e receitas previdenciárias.
Finalizou a apresentação, passando a palavra aos conselheiros sobre os documentos apresentados. Com a
palavra, o presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, relatou que participou da reunião do
Comitê de Investimentos sobre o Relatório do mês de março e observou um resultado positivo para o
Instituto, destacando o empenho dos membros do Comitê, aprovando, por fim, o Relatório. Com a palavra,
Marineide Alves da Silva, representante dos servidores públicos efetivos do município de Camaçari,
observou que os investimentos no exterior mês a mês não estão trazendo bons resultados por causa do
câmbio e questionou qual o limite de tempo se deve esperar com esse desempenho não tão bom para
migrar para outros investimentos. Respondendo o questionamento, Carlos Henrique da Rocha Santos,
Presidente do Comitê de Investimentos, afirmou que os investimentos no exterior foram os que mais
rentabilizaram no ano passado, mas que, no início de 2022, houve uma desvalorização em relação ao
câmbio e hoje está acontecendo uma recuperação em função da alta do dólar. Observou que a Consultoria
de Investimentos SMI recomendou não realizar esse prejuízo, para aguardar, porque a tendência desses
investimentos é que voltem a ter rentabilidade, como está acontecendo agora, e que o Comitê de
Investimentos monitora isso diariamente. Com a palavra, Anderson dos Santos Rocha reforçou que os
membros do Comitê possuem essa preocupação, monitorando para ver o momento certo para essa saída
ou permanência em determinado investimento. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi
aprovado por unanimidade o Relatório de gestão do Comitê de Investimentos do mês de março de 2022
conforme parecer em anexo. O presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, ratificou que as
outras pautas da reunião de hoje foram adiadas e que no próximo Relatório de prestação de contas do
primeiro trimestre haverá uma nota técnica anexa ao Relatório com uma análise contábil que está sendo
elaborada pelo membro suplente do Conselho Fiscal, Tiago Santos de Jesus. Reforçou que está aguardando
o ISSM enviar o mapeamento da classificação dos fundos de investimentos junto ao “PCASP estendido”
para ser usado como base no Relatório de prestação de contas do terceiro trimestre. Com a palavra, Tiago
Santos de Jesus, membro suplente, informou não ter localizado os relatórios contábeis do mês março que
são enviados para o TCM. Ato contínuo, a chefe de gabinete relatou já ter cobrado esses dados ao servidor
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relevantes ocorridos no mês. Falou sobre os proventos que o ISSM vem recebendo mensalmente da REAG

chefe de gabinete, Ana Clara Andrade de Almeida, faça essa cobrança aos servidores responsáveis e que
sobre os relatórios contábeis, eles ainda estão no prazo de serem enviados ao TCM, mas que esses dados
podem ser disponibilizados no drive. 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, 28 de abril 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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responsável. Com a palavra, o presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha reforçou que a

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
março 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 4ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao
mês de março do ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 28 de abril 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° 07/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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