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OCCAMAÇARI

ATA DA 44» REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2020

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 15h00min, por

intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo

às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se extraordinariamente

os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO

RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO

CACIM D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO

SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia, ACÃCIA CHAVES REIS, chefe

de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, e MILENA TAVARES DO

SACRAMENTO, analista em seguro social - ciências contábeis. A teor do art. 15 da

Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a

seguinte pauta: a) informe sobre as medidas adotadas pelo ISSM ante a ausência do

encaminhamento dos demonstrativos contábeis por parte do Fundo Reag Renda

FM, CNPJ n® 17.374.696/0001-19; b) credenciamento de instituições financeiras e

fundos de investimentos; e c) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e

membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados supracitados, ao tempo

em que, considerando o primeiro item da pauta, comunicou que no dia de ontem, 21/12,

protocolou uma denúncia perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em face do

Fundo Reag Renda FM, CNPJ n° 17.374.696/0001-19, tombada sob o recebimento de n°

8210939 e autuada sob o protocolo de n° SCW105367559, a qual, em síntese, noticia a

ausência do encaminhamento dos demonstrativos contábeis (extratos) do mês de

novembro que, em observância ao prazo legal, seriam enviados ao Tribunal de Contas'

dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), para fins de prestação de contas, não

obstante as reiteradas solicitações por parte da tesoureira do ISSM, ACÁCIA CHAVES

REIS, que, inclusive, encaminhou duas notificações formuladas pela Assessoria Técnica

do Instituto para o e-mail institucional do reportado fundo, veiculando que, caso não seja

sanada a referida omissão, o ISSM adotará as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis

para obtenção dos respectivos demonstrativos. Com efeito, diante de tal omissão, o /(

gestor de recursos informou que, além da denúncia formulada perante a CVM, reproduziu
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no relatório de prestação de contas encaminhado ao TCM o mesmo valor informado pelo

Fundo Reag Renda FM no mês pretérito, colecionando aos autos uma nota explicativa do

Controle Interno do ISSM justificando o motivo pelo qual foi replicado o referido valor, em

que pese a Corte de Contas tenha postergado o prazo de entrega da referida

documentação até o dia 25/01/2021. Feitas tais considerações, passando ao segundo

item da pauta, b) credenciamento de instituições financeiras e fundos de

investimentos, foi concedida a palavra ao presidente do Comitê de Investimentos,

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, que falou sobre a necessidade de dar

continuidade ao processo de credenciamento das instituições financeiras e dos fundos de

investimentos que encaminharam suas respectivas documentações para análise, os quais

somente poderão receber recursos financeiros do ISSM se estiverem devidamente

credenciados na forma da Resolução CMN n" 3.922/2010, da Portaria MPS n° 519/2011,

da Resolução n° 001/2020 do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM,

publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 17/02/2020, e do Edital de

Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos n° 002/2020,

publicado no DOM de 15/05/2020. Na oportunidade, com uso da fala, o economista

DIEGO SILVA DE SOUZA apresentou análise técnica sobre as instituições e os fundos de

investimentos em processo de credenciamento, cujo inteiro teor fora previamente

disponibilizado a todos pelo aplicativo WhatsApp. Em seguida, os membros do Comitê de

Investimentos, após analisarem a documentação apresentada, observando entre outros

critérios, o histórico e a experiência, o volume de recursos sob a gestão e administração

da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional e as condições de

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram, à unanimidade,

credenciar, através do Termo de Credenciamento n® 012/2020, como administrador,

custodiante e distribuidor a instituição financeira RJI CORRETORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ n® 42.066.258/0001-30, que obteve parecer

favorável emitido pelo Controle Interno do ISSM, por estar em conformidade com os

preceitos legais. Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos examinaram os ^
documentos para o credenciamento, na qualidade de gestor, da instituição financeira ff /)
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, CNPJ 07.250.864/0001-00, / //
oportunidade em que fora verificado que a mesma não está classificada entre os vinte f/^
maiores gestores de recursos do ranking da Associação Brasileira das Entidades dos/ ^
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Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), notadamente em descompasso com

quanto previsto na Política de Investimentos do ISSM que estabelece tal critério para

recebimento de recursos do Instituto. Assim sendo, os membros do Comitê de

Investimentos decidiram, por unanimidade, indeferir o credenciamento da reportada

instituição. Outrossim, foi observado que o FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 14.655.180/0001-54, embora

possua recursos do ISSM cujo resgate já fora solicitado por via administrativa e judicial,

encontra-se elencado na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS/FUNDOS

VEDADOS da Subsecretária de Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS), o seu

administrador/gestor não instituiu o comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da

regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN - (art. 15, § 2®, I, § 8° da

Resolução CMN n° 3.922/2010), e não está classificado entre os vinte maiores gestores

de recursos do ranking da ANBIMA, razão pela qual os membros do Comitê de

Investimentos decidiram, à unanimidade, indeferir o credenciamento do reportado fundo,

para todos os efeitos jurídicos. Ao pedir a palavra, a convidada ISIS LOBO DE SOUZA,

levando em consideração o fato de que o ISSM possui recursos aportados no FUNDO DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, não obstante já

tenha pedido o resgate administrativa e judicialmente, sugeriu que fosse realizada uma

consulta junto à Secretaria de Previdência (SPREV) sobre a possibilidade (ou não) de

credenciá-lo ou, ainda, sobre como o ISSM deve se posicionar diante de tal situação, o

que foi corroborado pelo membro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, que ficou

responsável de formular a remissiva consulta. Ato contínuo, os membros do Comitê de

Investimentos passaram a analisar a documentação apresentada pela administradora

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 62.318.407/0001-19, cuja documentação já fora objeto de

análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM que exarou parecer favorável para

credenciá-la. Em assim sendo, observando entre outros critérios, o histórico e a

experiência, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez

patrimonial, a exposição a risco reputacional e as condições de segurança, rentabilidade,

solvência e liquidez dos ativos, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, à

unanimidade, credenciar a referida administradora, através do Termo de^

Credenciamento n® 013/2020, para todos os efeitos legais. Dando prosseguimento ao
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processo de credenciamento, foi analisada a documentação apresentada para o

credenciamento, na qualidade de gestor, custodiante e distribuidor, do BANCO DO

NORDESTE DO BRASIL S/A, CNPJ 07.237.373/0001-20, oportunidade em que foi

observado que o mesmo não está classificado entre os vinte maiores gestores de

recursos do ranking ANBIMA, em manifesto descompasso com a Política de

Investimentos do ISSM que exige de tal critério para aporte de recursos, motivo pelo qual

os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, indeferir o

credenciamento do reportado banco, o que, por conseqüência, prejudicou a análise de

todos os fundos de investimentos geridos por ele. Em sentido contínuo, em posse dos

documentos apresentados pelas instituições financeiras pertencentes ao já credenciado

conglomerado financeiro do BANCO SAFRA, observando, entre outros critérios, as

condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, os membros do

Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, declarar credenciados os seguintes

fundos: SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS

DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 32.666.326/0001-49; SAFRA CONSUMO PB

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

BDR-NÍVEL I, CNPJ 28.580.812/0001-72; SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CNPJ

14.476.729/0001-43; SAFRA FOF INSTITUCIONAL AÇÕES FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ

28.289.089/0001-77; SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ: 02.097.252/0001-06;

SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL

I PB, CNPJ: 19.436.818/0001-80, para todos os efeitos legais. Em seguida, em posse dos

documentos apresentados pela instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

CNPJ 00.360.305/0001-04, também já previamente credenciada, observando, entr

outros critérios, as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos,

os membros do Comitê de Investimentos também decidiram, por unanimidade, declarar

credenciados os seguintes fundos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES, CNPJ

30.068.060/0001-07; FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ
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30.068.135/0001-50; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR

MÜLTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ 29.157.511/0001-01; FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA

MÜLTIMERCADO MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO

EXTERIOR, CNPJ 39.528.038/0001-77, para todos os efeitos legais, valendo ressaltar

que todos os supracitados fundos já foram objeto de análise por parte do Controle Interno

do ISSM que exarou parecer favorável para credenciá-los. Depois disso, pelo presidente

foi dito que todos os reportados documentos encontram-se arquivados no âmbito do ISSM

e que os respectivos credenciamentos terão validade de um ano contado da presente

data, vale dizer, do dia 22/12/2020 a 21/12/2021, ressalvados os credenciamentos dos

fundos enquadrados no art. 9° da Resolução CMN n° 3.922/2010. oue terão o prazo de

validade contado a partir do dia 01/01/2021. com base na nova Política de Investimentos

aprovada pelo Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM. Por fim, no último item

da pauta, c) o que ocorrer, o gestor de recursos teceu breves comentários sobre os

principais acontecimentos que se repercutiram no mercado financeiro no ano de 2020 e

impactaram a carteira de investimentos do ISSM, indicando os possíveis desafios do ano

subsequente que serão enfrentados pela nova composição do Comitê de Investimentos,

que terá como presidente o membro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS,

ombreado pelos seus pares, a saber, TIAGO CACIM D'ÉRRICO e MATEUS

REISSURREIÇÃO DA SILVA, para exercerem o mandato de um ano, a partir de

02/01/2021, conforme Portaria n° 49/2020, de 17 de dezembro de 2020, publicada no

Diário Oficial do Município (DOM) n° 1567, de 18 de dezembro de 2020. Ao ensejo,

reiterou os cumprimentos e agradecimentos deferidos na última reunião ordinária ao atual

presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, por seu

excelente trabalho à frente do referido Órgão Colegiado durante seu respetivo mandato

regimental. E nada mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e membro

nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, MATEUS

REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria n°

72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais

assinada.
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