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ATA DA 13^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

Realizada em 05/04/2022

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

Isis Lobo de Souza - Assessora Especial

Alexandre Pinho - Representante da ASSET do Santander

Erion Elias Dias - Representante da ASSET do Santander

Jorge Giordano- Representante da ASSET do Santander

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

Pauta da Reunião

a) Reunião com representantes da Asset do Santander;

b) O que ocorrer;

Reunião

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, ás 14 horas na sala d^
reuniões da Procuradoria do Município, reuniram-se extraordinariamente os membros do\

Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA

SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, ERNÂNI

BERNARDINO ALVES DE SENA, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, PEDRO JORGE

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados:
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ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, Assessora Especial I,

Além de ALEXANDRE PINHO, ERLON ELIAS DIAS, JORGE GlORDANO, representantes

da ASSET do Santander. A teor do art. 15° da portaria n° 111/2019, após verificação do

quorum legal para a instalação foi estabelecida a seguinte pauta: 1. Reunião com a Asset

do Santander 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 membros da ASSET do Banco Santander e dos demais convidados

supracitados, passando em seguida para o primeiro item da pauta; I) Reunião com ASSET

do Santander, o Superintendente do ISSM, Aproveitou a oportunidade para apresentar a

nova composição do Comitê de Investimentos. Enfatizou que desde que assumiu a gestão

do Instituto em 2019, buscou aprimorar as boas técnicas de governança e a constante

capacitação e profissionalização para a gestão eficiente dos recursos financeiros e

previdenciários do ISSM. Informou que a Pandemia do Coronavírus trouxe um grande

desafio, diante das dificuldades enfrentadas, sobretudo na área de Investimentos. Ao solicitar

a palavra, ALEXANDRE PINHO, passou a fornecer informações a respeito do trabalho da

ASSET do Santander, disse que possui atualmente uma equipe que trabalha em todo o Brasil

atendendo especificamente os RPPS. Destacou que é notória a estrutura e organização do

ISSM e parabenizou o Comitê de Investimentos pelo trabalho que estão desenvolvendo.

Continuamente, disse que gostaria de entender e ouvir as demandas, com o objetivo de

apresentar os produtos mais aderentes para a carteira do ISSM. Na oportunidade,

apresentou os outros representantes da ASSET do Santander, JORGE GlORDANO, e

ERLON ELIAS DIAS que também são especialistas em RPPS, os quais se colocaram à

disposição para ouvir as demandas do Comitê de Investimentos. Com a palavra, o

Superintendente e membro nato, desejou boas-vindas aos representantes. Iniciou a reunião

informando a respeito das novas demandas do Comitê de Investimentos e dos objetivos q

esperados com a aquisição de novos produtos. Afirmou que o referido órgão colegiado vem ^
se reinventando diante do novo cenário. Analisou que com o amadurecimento e maior

experiência ao longo dos últimos três anos, os membros do Comitê avaliaram que não seria

tão interessante pulverizar as mesmas aplicações pelas Instituições Financeiras. Destacou^^\
que atualmente o objetivo é diversificar efetivamente a carteira do Instituto, buscando novas\ A
opções de investimentos. Informou que em 2019, o Comitê passou a investir pela primeirã ^
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vez em renda variável, que em 2020 iniciou os aportes no exterior e por fim em 2021 foi

realizada a primeira compra direta de títulos públicos. Apontou que o desafio atual é conhecer

e avaliar o melhor momento para investir na Letras Financeiras - LFs, as quais se apresentam

muito aderente a meta. Fez uma breve análise do cenário doméstico atual e afirmou que este

é um momento de discussão interna e de busca por produtos que tenham relação direta com

o IPCA, e que essa construção começou inicialmente em 2021 com a compra de Títulos

Públicos. Noticiou que o Comitê iniciou os estudos a respeito das LFs, visando a aquisição

de novos produtos e alternativas para rentabilizar a carteira. Momento em que franqueou a

palavra para um dos representantes da ASSEI do Santander, JORGE GERONDINO, que

prontamente explicou que será necessário entender a Política de Investimentos, a

composição da carteira e as alocações e resgates efetuados pelo Comitê de Investimentos,

bem como as estratégias adotadas, para dessa forma, oferecer produtos compatíveis com

os objetivos do ISSM e se colocou á disposição dos membros do Comitê para melhor

entendimento das demandas. Afirmou que possui uma equipe dedicada para atender

exclusivamente os RPPS. Fez um breve apanhado sobre o cenário macroeconômico, já que

desde da última reunião não houve mudanças significativas. Continuamente, informou que a

inflação não arrefeceu, que as projeções aumentaram, e que seria necessário avaliar uma

forma de puxar essa inflação para o núcleo, já que escalada da taxa de juros deve aumentar.

Pontuou que seria interessante estudar a viabilidade de ir para algum título pré ou algum IMA

B ou IMA B 5+. Aproveitou para perguntar sobre os produtos que o Comitê possui em sua

carteira e sobre as perspectivas e previsões para aportes no médio e longo prazo. Indagou

aos membros do Comitê sobre as novas estratégias de alocação e sobre as previsões para

o ano de 2022 em relação aos aportes em títulos públicos e Letras Financeiras - LFs. Com

a palavra PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, respondeu que o Comitê

está indo mais para p cenário de aporte em IMA- B 5 e que esta foi uma opção analisada no

mês anterior. Disse saber que o Santander possui produtos como o IMA B 5 PREMIUM e ^
\ ̂

que seria interessante obter mais informações sobre estes fundos e também a respeito das

LFs e títulos públicos. E que ainda não investiu em Letras Financeiras, mas que pretende

fazer estudos e maiores analises para uma possível aquisição deste produto. Destacou que ^

em relação a título público, pode investir até 100% do Patrimônio Líquido. Analisou que neste ^
momento a curva está fechando e que, portanto, este pode não ser um bom momento pajím^^^T
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novos aportes, mas os títulos públicos estão sempre no radar do Comitê de Investimentos

do ISSM. Destacou que o Comitê de Investimentos se preocupa em pensar e estudar

estratégias de médio e longo prazo, de forma que realmente seja um investimento

extremamente seguro e rentável para o ISSM. Analisou que buscam sempre as melhores

oportunidades para aportar em novos produtos, visando risco x retorno. Informou que a

primeira compra de títulos públicos, ocorreu no momento onde as taxas estavam mais

favoráveis, em torno de 10% acima da meta estabelecida. Enfatizou que para novas

compras, como por exemplo, títulos privados, deve ser feita a análise criteriosa do nível de

governança, do histórico e principalmente da solidez da Instituição financeira que fará a

emissão do titulo. Além de verificar o rating e a rentabilidade que estas podem entregar em

relação aos títulos públicos, já que o risco é maior. Noticiou que nas duas últimas semanas,

o Comitê começou a realizar estudos e análises das Letras Financeiras - LFs, observando

as especificidades de cada uma delas, para uma posterior tomada de decisão. Solicitou que

os representantes da ASSET do Santander, falassem mais sobre a experiência que eles

possuem com esse produto. Com a palavra o representante ALEXANDRE PINHO, falou

sobre as similaridades entre a LF e o CDB, e que a LF tem o prazo mínimo para resgate de

dois anos, porém o risco é o mesmo. Explicou que ao contrário do titulo público, que o risco

é soberano, na LF o risco é da Instituição. No caso da LF Santander, a emissão deste titulo

é feita pelo próprio Santander, o que garante maior confiabilidade, já que esta ê uma

Instituição sólida e respeitada mundialmente. Dando continuidade, PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, questionou aos representantes da ASSET alguns pontos

que considerou relevantes, como prazos para resgate, a responsabilidade pela custódia, e

se esta seria custo zero. Solicitou, ainda informações sobre a necessidade de registro na

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados - CETIP. Com a palavra

ALEXANDRE PINHO, respondeu aos questionamentos feitos pelo membro nato e

superintendente e informou que possui LF com taxa pré e com IPCA. Destacou que em

relação as LFs o Comitê de Investimentos definirá a forma que pretende trabalhar com estes

títulos, e que um grande diferencial destes são os prazos para resgate, observando o prazo

mínimo de dois anos. Retomando a palavra, o Superintendente, perguntou se o nível do ̂
Santander no Banco Central é SI, e prontamente, ALEXANDRE PINHO, informou que estão y

nesta primeira categoria e que possuem classificação internacional AAA. Ao retomarf sk J
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palavra, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, reiterou a importância de

contratar produtos com Instituições com respaldo e boa referência no mercado, e que diante

das informações dadas pelos representantes da ASSET do Santander, o Comitê irá analisar

a compra de novos produtos com a referida Instituição Financeira. Na oportunidade, JORGE

GERONDINO, representante do Santander, disse que a equipe está sempre atenta às

mudanças e regulamentações e que estará à disposição para o intercâmbio de informações

com o Comitê de Investimentos do ISSM e atento à legislação dos RPPS. Deu continuidade,

e passou a apresentar em tela a análise do ranking de renda fixa da carteira do Instituto no

ano de 2021. Informou o ITAÚ IPCA ficou em primeiro lugar, em segundo o IMA-B5, o qual

estava bastante carregado na estratégia da carteira, o CDI em terceiro e por fim o IRF-M1

em quarto. Avaliou que não se pode prever até onde vai a escalada da taxa de juros e que

atualmente há uma crise na cadeia produtiva, uma alta demanda por consumo, aumento dos

combustíveis, somados ao conflito entre a Rússia e Ucrânia, que agravou ainda mais o

cenário. E que essa escala da taxa de juros deve continuar para conter a inflação não apenas

no Brasil, mas ao redor do mundo. Dito isto, iniciou a apresentação em tela, com uma análise

da correlação entre os fundos do Santander e os fundos que compõem a carteira de

Investimentos do ISSM. Solicitou a atenção para a correlação entre fundo IMA-B5 do

Santander e o fundo IMA-B 5 da Caixa. Demonstrou através de tabelas que os ditos fundos

usavam basicamente a mesma estratégia, dentro do mesmo enquadramento, mas que a

rentabilidade dentro da janela de tempo, se apresentou ligeiramente melhor para o

Santander. Justificou que diante do patrimônio do Instituto essa pequena vantagem fará

diferença. Aduziu que o melhor resultado e a diferença de rentabilidade ou mesmo de risco

X retorno em relação ao banco concorrente, se dá por conta da gestão eficiente dos fundos.

Afirmou que o IMA-B5, diante do cenário é uma boa opção para o momento. E que possui

em seu portfólio, os produtos IMA-B5 Premium e o IMA-B5 TOP, o qual opera juros futuros,

e que a volatilidade dele é maior. Sugeriu para a Carteira do Instituto, o fundo SANTANDER V

IMA-B5 Premium para fazer a movimentação da carteira ou para trazer um novo recurso.

Trouxe também a relação risco x retorno dos seus fundos e pontuou que a rentabilidade está \ J
melhor que o fundo da Caixa que o Instituto possui na carteira. Ao solicitar a palavra, o ^
membro nato e superintendente informou que realizou recentemente um resgate de renda ^
variável e com esses recursos pretende fazer aportes em IMA-B, por entender ser a decisã^Ny^^
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mais viável diante o cenário. Pontuou que se o produto do Santander estiver entregando

mais que o concorrente historicamente existe a possibilidade de aquisição após as devidas

análises e estudos. JORGE GlORDANO, respondeu que para uma estratégia de curto e

médio prazo, indicou o fundo IMA-B 5 Premium. Recomendou também, como possibilidade

o investimento em fundos de crédito privado como boa estratégia Em seguida apresentou o

fundo de crédito privado como boa estratégia de alocação. E que as empresas que fazem

parte do fundo, são majoritariamente right Grand, com boa capacidade de pagamento de

suas dividas. Disse que possuir uma parcela alocada em crédito privado poderá ser uma boa

estratégia no momento de descolamento de rentabilidade. E que o Instituto por ser nivel 2

no prò-gestão RPPS, pode ir em até 15% dentro dessa estratégia. Ao solicitar a palavra, o

Superintendente perguntou qual o benchmark desse fundo, e prontamente, o representante

informou que é o CDI. E que a liquidez é de cota em D+0 e pagamento em D+1. O

Superintendente informou que já houve estudos sobre o referido produto pelo Comitê de

investimentos, mas que não pretende assumir esse risco maior, já que não tem um retorno

planejado. Dando continuidade, JORGE GlORDANO, apresentou tabela com rentabilidades

dos fundos de investimento para Regimes próprios de previdência enquadrados á resolução

CMN 4963/21. Trouxe como alternativa o SANTANDER GO ESG lE, Art. 9° II da Resolução

CMN 4963/21, informou que é um fundo offshore de renda variável, que apresenta sólidos

critérios de sustentabilidade e que o fundo possui hedge cambial. Analisou que no

comparativo com a carteira do ISSM, demonstrou que o fundo do Santander obteve maior

rendimento. Ao ser questionado se os fundos do ISSM, possuíam hedge, o superintendente

disse que por opção os fundos não possuíam hedge no exterior, com a possibilidade de

descorrelacionar com o IBOVESPA. PEDRO JORGE, ponderou que diante do atual cenário

não pretende investir no mercado internacional e que prefere continuar com a estratégia de

títulos públicos. Ao concluir a apresentação sobre as informações dos fundos do Santander,

os representantes do referido Banco, agradeceram o convite para participar da reunião, ̂
distribuíram o portfólio com a grade geral dos produtos que trabalham e se colocaram á

disposição para maiores esclarecimentos. 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,
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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 assinada.

^ (^49
tTarlos Henrique da Rocha Santos
Presidente /Gestor de recursos

Membro

Ped!:e/^Jpfge Vilias Boas Alfredo
GjÀmmàes
átf^rintendente/ Membro

Diegc^Rodjjgties de Magalhães
Membro

Silva

M^bro-Suplente

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo Financeiro

Membro

I  Acácia Chaves Reis

'  Chefe de gabinete

Convidada

MilenaTavares do Sacramento

Membro

Isis Lobo de Souza

Assessora especial I

Convidada

Juliana Esteia Gorffes de Souza

Secretária
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