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ATA DA 5® REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021
Realizada em 08/02/2021

Participação
Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissureição da Silva
Tiago Cacim D'Errico
Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Convidados:

Diego Silva de Souza - Analista de seguro social - Economia
Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza - Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da diretoria da superintendência
Secretária;

Milena Tavares do Sacramento - Designada pela portaria n° 02/2021

Pauta da Reunião

a) Deliberação sobre a recomendação de realocação da SMI Consultoria;
b) O que ocorrer;
Anexos

1) E-mail da SMI Consultoria com o informe de recomendação de realocação;

2) Edital de convocação de Assembléia geral de cotistas do fundo de investimento em
cotas de fundos de investimento longo prazo renda fixa previdenciário crédito
privado;

Reunião

0.
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Aos oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 15h00min, por intermédio da
plataforma

de

comunicação

Googie

Meet, em

videoconferência, atendendo às

determinações da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os

membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE

DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA,
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, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS
LOBO DE SOUZA, assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de

gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quorum legal para
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) deliberação sobre a recomendação de
realocação da SM! Consultoria; b) 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, em seguida informou que
convocara a presente reunião para deliberar sobre a recomendação recebida via e-mail na
data de hoje, pela SMI Consultoria, que propõe a realização de ajuste na carteira com a

redução em posições de juros prê-fixados, devido à proximidade do aumento de juros e a
inflação presente, para um posicionamento maior em juro real, fundos ativos de renda fixa
e investimento no exterior. Buscando, dessa forma, melhorar a correlação dos
investimentos da carteira, ajustado ao momento econômico. A recomendação ê de que
seja efetuado resgate de 5% do PL do Instituto no benchmark IRF-M1+ e conseqüente
aumento de 3% do referido recurso em IMA-B 5, 1% em fundos de renda fixa ativa (IMA
geral) e 1% fundos de investimento no exterior, que repliquem o benchmark S&P 500. Após
a explanação sobre a recomendação da SMI Consultoria, o gestor de recursos, ponderou
que 42% da carteira de investimentos do ISSM estão em fundos de gestão ativa, em
contrapartida comentou sobre a importância de diversificação da carteira. Dito isso,
apresentou como proposta aplicar 3% em IMA-B 5 e 2% em multimercado com exposição
na bolsa americana, visto que os fundos com investimentos no exterior fazem uma

correlação inversamente proporcional com os fundos de ações nacionais. Ao pedir a

palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, solicitou ao Economista Dlró|)
SILVA DE SOUZA, que abordasse sobre a análise de cenário econômico atual do mertadp
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externo com o objetivo de correlacionar com a possibilidade de aplicação em investimentos

no exterior. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê de

Investimentos, na oportunidade, pediu a palavra para contribuir com informações sobre o
cenário econômico. Informou que os Estados Unidos está se consolidando em relação à
aprovação do pacote de estímulos de R$1,9 trilhão, proposto pelo presidente Joe Biden. E
que na Europa, a grande quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas tem
contribuído para estabilidade do mercado. Já no Brasil as incertezas com o cenário fiscal, a

aprovação do auxílio emergencial e como será custeado é um fator que pode aumentar a
instabilidade e piorar consideravelmente as contas públicas. Em resposta, DIEGO SILVA

DE SOUZA, concordou com a fala do gestor de recursos, assim como a apresentação de
cenário feita pelo presidente do Comitê de Investimentos e relatou que investir no exterior é

uma forma de proteger á carteira, pois a bolsa brasileira tem maior volatilidade quando
comparada a bolsa americana. Ponderou ainda, que ao analisar o gráfico do benchmark

S&P 500 no longo prazo verificou que está com tendência de alta e no curto prazo está
estável e que pensando no longo prazo vê como oportunidade iniciar as aplicações. Em
seguida, TIAGO CACIM D'ERRICO, membro do Comitê de Investimentos, pediu a palavra
para informar que aplicando 3% em ativos do artigo 8° § 3 totalizaria 9,68%, portanto muito
próximo do limite de enquadramento que é de 10%. O que foi corroborado por MATEUS

REISSURREIÇÃO DA SILVA, o qual aproveitou o momento de debates para tomada de
decisões das alocações dos recursos, onde foram observadas as determinações da
Política de Investimentos, para relatar uma dúvida sobre o tópico 6 - Vedações e
recomendações, item 6.1.2 que diz "Em se tratando de alocações em gestores e/ou

produtos financeiros enquadrados no art. 7°, VII, B, bem como nas hipóteses previstas nos lA

artigos 8° e 9° da Resolução CMN n° 3922/2010 e suas alterações, não existentes na IK/
carteira do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM até 31/10/2020, deverão \J
ser submetidas à aprovação prévia do Conselho Administrativo e Previdenciário, exceto se

o valor global investido no produto for inferior a 1%(um por cento) do Patrimônio Líquido do ^
ISSM no último dia útil do mês anterior à aplicação". O mesmo, ao ler o texto, teve a ir

interpretação de que se fosse aplicado mais do que 1% em fundos que estejam

enquadrados nos artigos 7°, VII, B, bem como nos artigos 8° e 9° deveria ser solicitacló|\
aprovação do Conselho Administrativo e Previdenciário. Ao pedir a palavra, o gestor de| vV
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recursos, explicou que o texto em tela se refere ao percentual aplicado individualmente em

ativos dos referidos artigos e não sobre o percentual total aplicado nos artigos, ao passo
que, no texto descreve que o valor investido no "produto" não pode ser superior a 1%.
Posto isto, sugeriu, como aprimoramento contínuo, que na próxima revisão da Política de

Investimentos, a redação dessa parte do texto fique mais clara, retirando a expressão do

termo "global" para que não cause dificuldade de interpretação ao leitor. O que foi acolhido
por todos os membros do Comitê. Ato contínuo, após profundos debates e considerações
pertinentes, o gestor de recursos propôs as seguintes movimentações financeiras: i)
resgate de R$ 18 milhões do IRF-M1+ e aplicação de R$ 9 milhões no IMA-B 5 e R$ 9
milhões em investimentos no exterior, que repliquem o benchmark S&P 500, distribuídos

em lotes de R$ 3.000.000,00 entre os seguintes fundos: ITAÚ PRIVATE MULTÍMERCADO
S&P500®

BRL

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

COTAS

DE

FUNDOS

DE

INVESTIMENTO, CNPJ 26.269.692/0001-61; SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE
INVESTIMENTO

MULTÍMERCADO,

CNPJ 21.595.829/0001-54

e

FUNDO

DE

INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTÍMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ
30.036.235/0001-02. O que corresponde a aproximadamente 2,5% do PL em cada

benchmark (IMA-B 5 e S&P 500). O que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do

Comitê de Investimentos. Por fim, passando para o próximo item da pauta, b) o que
ocorrer, o gestor de recursos, informou que recebeu um comunicado da empresa

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., nova
administradora

do

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

COTAS

DE

FUNDOS

DE

INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO,
inscrito no CNPJ sob o n° 09.586.955/0001-47, convocando para uma assembléia geral de/
cotistas a ser realizada na sede da administradora, no dia 23 de fevereiro de 2021, às IJh

horas. Ressaltou que o referido fundo possui diversos problemas e que desde 2018 não
enviam extratos. Em decorrência desses fatos, informou que o fundo foi objeto de ação

judicial de prestação de contas e de denúncia por parte da CVM, o que gerou a substituição
do administrador, pela empresa supracitada há cerca de 6 (seis) meses e essa será

primeira oportunidade de contato do Instituto. Comunicou, ainda, que solicitou a

administradora, que encaminhem por e-mail informações a respeito dos ativos do fundo,i

bem como o plano de liquidação, na medida em que é um dos itens da pauta. Finalizou 1
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solicitando ao órgão colegiado que informem, caso identifiquem recomendações adicionais

para participação do ISSM na referida assembléia. E nada mais havendo passivel 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, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada
pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e
pelos demais assinada.

Carlos Henrique da Rocha Santos

Tiago Cacim D'Errico

Membro/Presidente

Membro

Mateu^fe^surreição da Silva

Pedro Jorge Viflas BoSfe Alfj/edo Guimarães

,

/

Membro

Superintendente/Gesfor de Recursos
Membro

Ernâni Bèrnãrdino Alve^ de Sena

Milena Tavares do Sacramento

Diretor Administrativo e Financeiro

Secretária

Membro
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1

Acácia Chaves Reis

Isis Lobo de Souza

Chefe de Gabinete

Assessora Especial I

Convidada

Convidada

Diego Sil^"de Souza

Ana Clara Andrade de Almeida

Analista em Segwro social - Economia

Chefe de Gabinete

Convidado

Convidada
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Acacia Reis <acaciareis@gmail.com>

Informe: Investimentos - Ajustes
1 mensagem

Recomendações SMI <recomendacoes@smiconsult.com.br>
Para: Comunicados <comunicados@smiconsult.com.br>

8 de março de 2021 14:50

Caros, boa tarde!

O ano de 2021 tem se mostrado multo difícil também para a economia. Alguns fatos chamam a atenção:(1) inflação global elevada,

(ii) juro americano de longo prazo cada vez mais alto, (iii) cenário fiscal no Brasil preocupante,(iv) pandemia. Teremos neste ano
uma Selic ainda longe da meta atuarial, e em alta, acarretando dificuldades na renda fixa. E, ainda, baixa previsibilidade para renda
variável no Brasil dado as incertezas no mercado nacional.

A maior clareza que podemos ter, em um momento como esse, é que o ritmo de retomada da economia nos países será diferente.
Aqueles com melhor velocidade de vacinação e situação interna mais controlada conseguirão entregar melhores resultados. Assim,
o Brasil deve demorar um pouco mais para retomar e, ainda, com muita volatilidade.
No último Comitê de Investimentos da SMI Consultoria, a SMI passou a sugerir um aumento gradual de Investimentos no Exterior
aos clientes, fazendo uso do dinheiro novo (aquele que entra todos os meses), até que o valor represente ao menos 10% do
Patrimônio do RPPS.

Sugerimos que os recursos novos sejam alocados em fundos Multimercados S&P500, BDRs e investimento no Exterior, até que a
soma desses 3 chegue a ao menos 10% do Patrimônio do RPPS.

Posteriormente esse ajuste será feito na Carteira Recomendada, que hoje já conta com a possibilidade de 7% de investimento no
exterior, com 3% Multimercados(S&P500),4% entre BDRs e Investimento no Exterior.
Qualquer dúvida, seguimos à disposição.
SMI Consultoria de Investimentos
Rua Fúlvio Aducci. 627, Sala 209 - CEU Empresarial
CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC
Tel: +55 48 3027 5200
www.smlconsult.com.br

SMC
AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for
destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem,
por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-maii, promovendo, desde logo. a eliminação do seu conteúdo em sua
base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha
poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.
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Milena Tavares do Sacramento <milenatavares.issm@gmail.com>

Gmail

Fwd: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
|
AGC 23/02/2021, às 13h [FIC FI LP RF
Previdenciário CP(CNPJ n° 09.586.955/0001-47)]
1 mensagem

Pedro Jorge <pedro.guimaraes@camacari.ba.gov.br>
Para: milenatavares.issm@gmail.com

8 de fevereiro de 2021 15:52

Para anexar à ata da reunião de hoje.

De: "Administração Fundos, Intrader DTVM" <administracao.fundos@intrader.com.br>
Para: "Jurídico" <juridico@intrader.com.br>, "controladoria" <controladoria@intrader.com.br>,
"liquidação" <liquidacao@intrader.com.br>, "Cadastrojintrader DTVM"
<cadastro@intrader.com.br>
Co: "Paulo Mercado, Intrader DTVM" <paulo.mercado@intrader.com.br>, "sara maio"
<sara.maio@intrader.com.br>,"INTRADER DTVM LTDA" <contabilidade@intrader.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 15:36:23

Assunto: EDITAL DE CONVOCAÇÃO|AGC 23/02/2021, às 13h [FIC FI LP RF Previdenciário
CP(CNPJ n° 09.586.955/0001-47)]

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO

CNPJ/MF N" 09.586.955/0001-47

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ
sob n° 15.489.568/0001-95, com sede na Rua Ramos Batista, n° 152, 1° e 2° andares. Vila

Olimpia, São Paulo, SP, CEP: 04552-050, na qualidade de Administradora do Fundo

("Administradora"), vem, pela presente, convocar os cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o n° 09.586.955/0001-47 ("FUNDO"), para se reunirem
em Assembléia Geral, a ser realizada na sede da Administradora, no dia 23 de fevereiro de

2021. às 13:00hs. ("Assembléia"), para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da
ordem do dia:

1)
Apresentação do atual cenário do Fundo em decorrência das dificuldades enfrentadas
quando da transição da antiga administradora para a atual administradora;
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=87a1785a08&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691154203908308537&simpl=msg-f%3A16911542039... 1/'
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2)
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Solicitação dos 10 (dez) últimos atos registrados pela antiga administradora, considerando o

não envio de documentos pela antiga administradora:
3)
4)

Tomada de medidas judiciais para salvaguardar os direitos do Fundo;
Plano de liquidação do Fundo face a exigência da CVM e seus investimentos em outros

fundos de renda fixa;

5) Autorização para que a Administradora pratique todos os atos necessários para implantação
de tudo o que fora deliberado na competente Assembléia, inclusive, com a alteração de
regulamento se for necessária;

OBSERVAÇÕES:

A Assembléia Geral de Cotistas se instalará com a presença de, pelo menos, um cotista.

A cada cota corresponde 1 (um) voto, e somente podem votar na Assembléia Geral os Cotistas
inscritos no registro de cotistas na data de convocação da assembléia, sendo admitida, ainda, a
representação do Cotista por mandatário legalmente constituído há menos de 1 (um)ano.

Ainda, em função da limitação do espaço físico do local onde será realizada a Assembléia e da
pandemia do COVID-19, somente será permitida a participação de, no máximo, 2 (dois)

representantes por cotista do FUNDO, utilizando máscara de proteção. Se, por qualquer razão, o
número máximo de representantes seja insuficiente para representação de determinado cotista,

tal questão deve ser exposta previamente à Administradora, no mesmo prazo de envio de
documentação acima descrito, para que a mesma possa avaliar os ajustes necessários no local
da Assembléia, viabilizando sua realização.

Será permitida a participação dos cotistas na Assembléia por meio de áudio/vídeo conferência,
devendo o voto dos referidos cotistas serem formalizados por meio de comunicação escrita ou

eletrônica, enviado à Administradora. O link para a Assembléia por meio de áudio/vídeo
conferência será enviado até 01 (um)dia de antecedência à data da devida Assembléia.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=87a1785a08&view=pt&search=all&permfhid=thread-f%3A1691154203908308537&simpl=msg-f%3A16911542039... 21'
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Os Cotistas poderão ainda votar por meio de comunicação eletrônica (via e-mail), desde que
referida comunicação seja recebida pela Administradora com pelo menos até 01 (um) útil dia de
antecedência em relação à data prevista para a realização da respectiva Assembléia.

Assim, estes votos deverão ser enviados por meio de comunicação escrita, com reconhecimento
de firma em cartório e, se for o caso, da cópia autenticada ou a via original do instrumento de
procuração de poderes específicos com reconhecimento de firma em cartório. No caso de pessoa
jurídica, a carta resposta deverá ser acompanhada das cópias autenticadas dos seguintes
documentos: (i) documento de constituição da pessoa jurídica, devidamente atualizado e
registrado: (ii) atos societários que indiquem os administradores da pessoa jurídica, se for o caso;
e (iii) procuração e documento de identidade do procurador, se for o caso.

Os votos por meio de comunicação eletrônica (via e-mail) deverão ser encaminhados para a
Administradora
nos
seguintes
endereços
eletrônicos: juridico@intrader.com.br
e
administracao.fundos@intrader.com.br.

Os documentos referentes aos itens da ordem do dia estão à disposição dos cotistas na sede da
Administradora.

Quaisquer

dúvidas

e

informações

podem

ser

obtidas

através

do

email:

administracao.fundos@intrader.com.br ou através de contato telefônico (11) 3198-5151.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora
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