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Data Hora Competência Pautas 

27/01/2021 10:00 dez/20 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
1.3Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 
operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, 
de acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. Deverão ser 
identificados e avaliados os riscos de cada proposta, incluídos os 
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e 
sistêmico; 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira; 
5. Outros assuntos 

24/02/2021 10:00 jan/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

24/03/2021 10:00 fev/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 
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21/04/2021 10:00 mar/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

26/05/2021 10:00 abr/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

29/06/2021 10:00 mai/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 
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22/07/2021 10:00 jun/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

25/08/2021 10:00 jul/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

23/09/2021 10:00 ago/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 
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21/10/2021 10:00 set/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

23/11/2021 10:00 out/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

21/12/2021 10:00 nov/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 
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@ipojucaprev
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