SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 19/11/2021

Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - 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
Diego Silva de Souza - membro do Comitê de Investimentos
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento
Pauta da Reunião:
I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro
de 2021;
II) Aprovação do relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos do 3º
trimestre de 2021;
III) Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 2021 do ISSM.
Anexos:
I) Parecer N° 13/2021
II) Parecer Nº 14/2021
Reunião:
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, por volta das
14h, 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 Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a
presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular),
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

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
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da

Superintendência, e DIEGO SILVA DE SOUZA, membro do Comitê de Investimentos. A
teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após verificação do quórum legal,
foi estabelecida a seguinte pauta: I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Setembro de 2021; II) Aprovação do relatório de
prestação de contas do Comitê de Investimentos do 3º trimestre de 2021; III)
Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 2021 do ISSM. Aberta a reunião,
o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou a
presença de todos os conselheiros e dos convidados supracitados, dispensando-se a
assinatura destes últimos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações
proferidas pelo Conselho. Em seguida passou ao item I) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro de 2021, concedendo a
palavra ao membro do Comitê de Investimentos DIEGO SILVA DE SOUZA para
apresentação do referido relatório. Diego inciou a apresentação citando os fatos
relevantes para os investimentos em setembro, entre eles o estresse de boa parte dos
mercados mundiais devido à preocupação com uma possível crise energética a nível
global, estresse político nacional em relação aos comentários feitos pelo presidente da
República sobre o “7 de setembro” e a fraqueza da retomada do mercado local nos
Estados Unidos. Ressaltou que em setembro a carteira teve uma rentabilidade muito
aquém do esperado, ficando em -1,13%, e a meta não foi alcançada. Disse que foram
resgatados no mês R$ 15 milhões de reais, zerando um fundo que não estava tendo
resultados e alocando em multimercados da mesma categoria com o índice da bolsa
americana. Disse também que os demais valores resgatados foram alocados em fundos
internacionais, buscando atenuar os estresses do mercado interno. Citou brevemente as
projeções da inflação e do PIB em setembro, as quais não foram muito positivas.
Apresentou a distribuição da carteira no mês, informando que boa parte dos ativos
continuam na Caixa Econômica e em renda fixa. Informou que o patrimônio do ISSM se
manteve estável de agosto para setembro. Disse que no acumulado em 2021 os
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representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE ROCHA

rentabilidade acumulada em 2021 de R$ 1 milhão de reais negativo. Apresentou
resumidamente as movimentações no período. Explicou os níveis de risco por ativos,
informando que os mesmos estão bem controlados e dentro do que estabelece a Política
de Investimentos. Ressaltou que infelizmente o ISSM não vai bater a meta atuarial em
2021. Finalizou a apresentou colocando-se à disposição para esclarecimentos. Com a
palavra, a conselheira MARINEIDE ALVES DA SILVA comentou que observou muita
movimentação no período e pediu esclarecimentos sobre quanto tempo e de que forma é
avaliado o risco para fazer resgates e novas aplicações. Ao que Diego respondeu que o
Comitê de Investimentos leva em consideração as recomendações da SMI Consultoria
além de fazer estudos e análises antes de tomar as decisões de resgates e aplicações.
Em seguida, de acordo com o item da pauta II) Aprovação do relatório de prestação de
contas do Comitê de Investimentos do 3º trimestre de 2021, Diego iniciou a
apresentação do referido relatório, informando que no período ocorreram três reuniões
ordinárias e dez extraordinárias. Apresentou brevemente a evolução dos indicadores de
mercado no período e a performance acumulada da carteira. Citou brevemente a
distribuição da carteira por gestor, a movimentação e rentabilidade por ativo. Informou as
principais decisões tomadas pelo Comitê no trimestre, dentre elas videoconferências com
assets, dação do fundo de pagamento Piatã, alocações em fundos do exterior e
monitoramento da carteira. Finalizou a apresentação, colocando-se à disposição para
responder eventuais dúvidas. Não havendo dúvidas e após breves comentários dos
conselheiros, o Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro de 2021
e o relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos do 3º trimestre de
2021 foram aprovados por unanimidade, conforme Parecer Nº13/2021. Passando ao
item III) Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 2021 do ISSM, após
apreciação e comentários dos conselheiros, verificou-se que as contas do 3º trimestre
de 2021 do ISSM encontram-se regulares, sem ressalvas, conforme o Parecer n°
14/2021, que se encontra anexo. Em seguida, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E nada mais havendo passível de
registro, eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na qualidade de
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente
ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada digitalmente.
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indicadores ficaram muito aquém do esperado, especialmente IMA-B e Ibovespa, sendo a

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente
ao mês de setembro de 2021 e Relatório de Prestação
de Contas do Comitê de Investimentos referente ao 3º
Trimestre de 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 9ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de Setembro do ano de 2021 e o
Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos do 3º Trimestre de 2021 ratificando
sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 19 de novembro de 2021.

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° 13/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal referente ao 3º trimestre de 2021.

1. RELATÓRIO
O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com fundamento na
Lei Complementar 1644/2020, manifesta-se sobre a prestação de contas do Instituto referente ao 3°
trimestre do exercício de 2021.
2. ANÁLISE
Após análise da documentação referente ao 3º trimestre de 2021, especificamente: Relatório de
Controle Interno, Aplicações e Resgates - APR, Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos
Recursos - DAIR, Demonstrativos Contábeis, Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
Repasses - DIPR, Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, Política de Investimentos,
Notificações e deliberações do TCM-BA sobre as contas do Instituto, Relatório Mensal de
Investimentos e Relatório de Governança Corporativa, não foi observado nenhum ponto que
merecesse ressalva no período em questão.
Muito embora os resultados negativos dos investimentos no 3º trimestre, não se atingiu a meta
atuarial no período, reflexo dos impactos da pandemia do covid-19, ainda assim os investimentos
estão de acordo com a Política de Investimentos e por consequência aprovamos as contas
apresentadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto restam aprovadas as contas do ISSM referentes ao 3° trimestre de 2021.

Camaçari, 19 de novembro de 2021.

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° 14/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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