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ATA DA 6^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021
Realizada em 10/02/2021

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
Ernáni 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
Edmilson Rogério Alves - Executivo da ASSET do Banco Safra
Manoel Márcio dos Santos Souza - Gerente do Banco Safra

Secretária:

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

Pauta da Reunião

a) Videoconferência com os representantes da ASSET do Banco Safra;
b) O que ocorrer;

Reunião

Aos dez dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às IShOOmin, por intermédio da

plataforma de comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, atendendo ás
determinações do 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 REISSURREIÇAO DA SILVA,
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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, MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA - Gerente do Banco Safra e
EDMILSON ROGÉRIO ALVES - Executivo da ASSEI do Banco Safra. A teor do art. 15 da

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

seguinte pauta: a) videoconferência com os representantes da ASSEI do Banco Safra;
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 sobre a participação dos
executivos da ASSEI do Banco Safra, com o propósito de dirimir possíveis dúvidas sobre

as recomendações de investimentos propostos pelo Banco Safra na 2® reunião
extraordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida em 14 de janeiro de 2021. Sobretudo,

com relação a fundos com investimento no exterior, em virtude da certificação do PróGestão nível II ter possibilitado ao Instituto investir em ativos desse segmento, constantes

no artigo 9° da Resolução n° 3922/2010 e alterações posteriores. Iniciou abordando sobre
o que estabelece o art. 9-A: "Parágrafo único - O regime próprio de previdência social deve
assegurar que: I - os gestores dos fundos de investimentos constituídos no exterior estejam

em atividade há mais de cinco anos e administrem montante de recursos de terceiro^
superior a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos day,
América) na data do investimento; II - os fundos de investimento constituídos no exterior

possuam histórico de performance superior a doze meses." Em seguida, informou que não

^

identificou essas informações no regulamento do fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO

N/

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, CNPJ/MF N° 19.436.818/0001- H j

80. Ao pedir a palavra, EDMILSON ROGÉRIO ALVES, executivo da ASSEI do Banco ÍÁj
Safra, esclareceu que esta exigência não se aplica aos fundos BDR-NÍVEL I, pois nesse

tipo de investimento a aplicação não é feita diretamente no exterior. O gestor do fundo é o h
Banco Safra, portanto a compra é feita na bolsa de valores brasileira. Ato continuo, o J

gestor de recursos discorreu que a Política de Investimentos do ISSM trás no item 6.1.4 a ^

seguinte vedação: "Serão efetuadas apenas aplicações em fundos Multimercados que
Rua Francisco Drumond,s/n°. Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP:42800-500
Telefone:(71) 3621-6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000-717700 ^
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com
^ Vj

^
^
^
^

msTimo o€ sEsyi^0m m setytm mmm
PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

contenham crédito privado na sua carteira, se os mesmos forem considerados de baixo

risco de crédito, preferencialmente com a classificação mínima (BBB) por agência

estrangeira classificadora de risco". Em vista disso, informou que o regulamento do fundo

SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I
PB, CNPJ/MF N° 19.436.818/0001-80 permite aplicação de até 33% em crédito privado.

Questionou, portanto, se o Banco Safra disponibiliza algum documento que classifique o

risco desses créditos privados. Ao retomar a palavra, EDMILSON ROGÉRIO ALVES,
relatou que apesar de constar essa informação no regulamento, na prática não está sendo
utilizado. O que ocorre é a utilização de instrumentos de derivativos, para estar mais

exposto ou não ao câmbio, dependendo do cenário econômico. Destacou que esse fundo
possui gestão ativa no câmbio, o que apresentou como diferencial do Banco Safra. Seguiu
informando que o investimento no exterior tem se mostrado muito interessante, pelo fato da
instabilidade ser menor do que no Brasil. Citou fatores como a boa aceitação da eleição de
Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, a evolução na vacinação para COVID-19

e a apresentação de estímulos no combate a COVID-19, como sendo indicativos de forte
recuperação em vários setores na economia americana. Ao ensejo, o gestor de recursos
ressaltou, que muito embora o fundo não aplique em crédito privado no momento, mas por

existir a possibilidade no regulamento, solicitou, por precaução, que o Banco Safra emita
uma declaração informando que não haverá aplicações em crédito privado no referido

fundo, ou que se realizada que os sejam considerados de baixo risco de créditoK

preferencialmente com a classificação mínima (BBB) por agência estrangeira classificadora\
de risco, para não estar em desacordo com a Política de Investimentos do ISSM, o que foi
concorde pelo executivo do Banco Safra. Dando continuidade a reunião, o gestor de

recursos perguntou quais produtos em renda fixa o Banco Safra disponibiliza e que são

interessantes para o Instituto. EDMILSON ROGÉRIO ALVES relatou que, considerando
médio e longo prazo na renda fixa, mantém a recomendação do benchmark IMA-B (Gestão
ativa), especificamente, o FUNDO IMA INSTITUCIONAL FIO RENDA FIXA, que tem taxa
administrativa de 0,20% a.a. Uma vez que acredita ser um indicador que favorece o

alcance da meta atuarial do Instituto. Por fim, gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou que, em razão do meio pelo qual ocorreu a

reunião, notadamente por meio de videoconferência, estando cada participante em local
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distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso dos representantes da ASSET do

Banco Safra, ficarão dispensadas as assinaturas de EDMILSON ROGÉRIO ALVES e

MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, devendo, para tanto, ser tomadas as
assinaturas dos demais participantes. 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,
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.
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Carlos Henrique da Rocha Santos

Tiago Cacim D'Errico

Membro/Presidente

Membro

ísReissurreiçãodaSiíva
Membro

Pedro Jorge Villq^^Qa§í Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

/

/

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Milena Tavares do Sacramento

Diretor Administrativo e Financeiro

Secretária

Membro
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Acácia Chaves Reis

Isis Lobo de Souza

Chefe de Gabinete

Assessora Especial I

Convidada

Convidada

Diego ^lyá^de Souza

Ana Clara Andrade de Almeida

Analista em Seguro social - Economia

Chefe de Gabinete

Convidado

Convidada
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