Realizada em 05/05/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissurreição da Silva
Tiago Cacim D’Errico
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
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 nº 02/2021
Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da ASSET do Banco Safra;
b) O que ocorrer;
Reunião
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 15h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Microsoft Teams, em videoconferência,
atendendo

às

determinações

da

Lei

Complementar

nº

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, com a
participação dos seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS
Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-970
Celular: (71) 98194-0262 / Ouvidoria: (71) 98241-6829
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GRBCS-U8CQU-5BUTZ-YDE2A.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

SOUZA – Gerente do Banco Safra e EDMILSON ROGÉRIO ALVES – Executivo da ASSET
do Banco Safra. Ausente justificadamente o gestor de Recursos e membro nato do Comitê
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES. A teor do art.
15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi
estabelecida a seguinte pauta: a) videoconferência com representantes da ASSET do
Banco Safra; b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Comitê de
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a participação dos
representantes da ASSET do Banco Safra e dos demais convidados, e em seguida
concedeu a palavra ao executivo EDMILSON ROGÉRIO ALVES. Ao ensejo, o executivo
agradeceu a oportunidade em apresentar mais uma vez as possibilidades de investimento
do Safra e continuamente discorreu sobre o atual cenário macroeconômico interno e
externo. Posteriormente expôs os novos produtos enquadrados ao perfil do RPPS. No
segmento MULTIMERCADO / EXTERIOR, recomentou o SAFRA S&P REAIS PB FUNDO
DE

INVESTIMENTO

MULTIMERCADO,

CNPJ

nº

21.595.829/0001-54,

fundo

multimercado, que busca replicar o índice S&P 500 e não possui exposição cambial. O
fundo fica exposto ao CDI e compra futuro de índice S&P na BOVESPA. Com isso ele terá
a remuneração da Selic, mais variação do S&P. Destacou que se trata de uma ótima opção
para parte da carteira que busca capturar o ganho do índice S&P sem ficar exposto a
variação cambial. Com os novos estímulos aprovados nos EUA, aliado a manutenção do
cenário de juros baixos, acreditamos em um novo ciclo da economia por lá, trazendo um
bom potencial de ganho nesta estratégia, quando olhamos um horizonte de médio/longo
prazo. Para INVESTIMENTO NO EXTERIOR comentou sobre o fundo SAFRA CONSUMO
AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ nº
19.436.818/0001-80, salientou que em linha com o cenário que foi apresentado, entende
que a economia americana deva continuar apresentando bons resultados, por estarem em
um momento bem mais equilibrado que o Brasil. Aliado a isso, os fundos BDRs por
estarem expostos a variação cambial, trazem um hedge natural para a carteira global dos
RPPSs, dado que em momentos de estresse, como por exemplo, outras ondas da
pandemia, o preço do dólar pode subir, e nesse cenário, o fundo absorveria este ganho.
Ressaltou que o ponto de destaque do fundo BDR Consumo Americano é a gestão ativa,
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LOBO DE SOUZA, assessora especial I, além de MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS

ao câmbio, conforme cenário do mercado, trazendo maior proteção aos investidores no
médio/longo prazo. Para RENDA VARIÁVEL BRASIL, pelo momento político econômico
que estamos vivenciando, afirmou que continuaremos tendo grande volatilidade, porém
relatou que existem bons prêmios no IBOVESPA, principalmente quando comparamos com
outros países. Em vista disso, avaliando um horizonte de médio a longo prazo, informou
que enxerga oportunidades para alocações graduais. Nesse sentido, destacou os fundos
mencionados abaixo, que possuem gestão ativa em suas estratégias e tem apresentado
excelentes performances: SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CNPJ nº 14.476.729/000143, fundo Ibovespa ativo que, através de uma análise fundamentalista, investe em ações
de empresas com qualidade do corpo administrativo, boa governança e posição estratégica
no respectivo setor de atuação, e que apresentem grande potencial de valorização. SAFRA
AÇÕES

LIVRE FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

COTAS

DE

FUNDOS

DE

INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CNPJ nº 32.666.326/0001-49, fundo estratégia de ações
livre que, baseado em uma análise fundamentalista, investe em ações de empresas que
apresentem grande potencial de valorização, buscando o maior retorno possível nas
alocações, com um menor risco. Com a palavra, o presidente do Comitê de Investimentos,
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS agradeceu aos representantes da ASSET do
Banco Safra pelas informações concedidas e informou que, em razão das reuniões
estarem sendo realizadas via plataforma de comunicação por meio de videoconferência,
estando cada participante em local distinto, ficarão dispensadas as assinaturas dos
representantes da ASSET do Banco SAFRA, MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA E
EDMILSON ROGÉRIO ALVES, devendo, para tanto, ser registrada a assinada eletrônica
pelos demais participantes. E nada mais havendo passível de registro, o presidente do
Comitê de Investimentos, 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 eletronicamente.
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tanto na escolha das ações quanto na exposição cambial, ficando mais ou menos exposto

Diretor administrativo e financeiro / Membro nato

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro / Presidente
Tiago Cacim D’Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Assinaturas registradas eletronicamente com certificação digital.
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Ernâni Bernardino Alves de Sena
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