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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

 A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem 

como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 

Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 

Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, 

projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; Propor 

a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes 

à organização e operação do FUNPREI.  

1.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria 

de Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de 

Investimentos deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, 

observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; 

Representar o IpojucaPrev perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações 

sobre a carteira de investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado 

por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.  

1.3 COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de setembro de 2010, 

tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de janeiro de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado 

pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será 

de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 

exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

investimentos e tudo que lhe norteia.  

A Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de dois mil e dezenove designou os membros titulares e suplentes 

para o mandato de 03 anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a composição do órgão é 

prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue abaixo composição atual: 

NOME MATRICULA TIPO DE VÍNCULO REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

EDUARDO JOSÉ DA SILVA 7999383/2 EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR CGRPPS 22/10/2021 

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR 67185/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE SUPLENTE CGRPPS 27/01/2024 

TACYTO THEMYSTOCLES 
MORAIS DE AZEVEDO  69724 EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR CPA-10 13/03/2021 

LILIANA CORREIA DE ARAUJO 635 EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE   
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 Não houve alteração no mês de janeiro de 2021 nas certificações dos membros do Comitê de 

Investimentos. 

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO  

 

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente a todos os 

servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

qualitativos da carteira de investimentos, detalhando seus ativos, inclusive quanto aos indicadores de 

desempenho e gerenciamento de risco, o contexto econômico, politico e social interno e externo, demonstrar a 

evolução patrimonial, a lista de instituições financeirascredenciadas e demais assuntos pertinentes a Diretoria 

de Investimentos no mês de Janeiro de 2021. Desta forma contribuindo e priorizando como sempre a 

transparência perante os mesmos e aos órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir para uma 

gestão ainda mais eficaz e eficiente do RPPS.  

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas anual dos serviços ocorridos na análise de 

investimentos que é de extrema relevância para IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no 

exercício mencionado seguiram as normas estabelecidas por Leis Municipais, pelo Conselho Monetário 

Nacional – CMN, como também as normas emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério 

da Economia – ME e, a cada dia, tentamos aprimorar a governança para que alcancemos a excelência 

planejada e projetada. 

3. CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

Apesar do avanço nos programas de vacinação, o coronavírus continuou atingindo forte a Europa e os EUA, 

inclusive com variantes mais fortes, levando à prorrogação de medidas mais rígidas no controle da pandemia. 

O democrata Joe Biden assumiu a presidência dos EUA em meio a um processo de impeachment ao 

ex-presidente Donald Trump, por incentivar apoiadores a ocuparem o Capitólio. Logo que assumiu, Biden 

propôs ao Congresso novos pacotes de estímulos à economia americana, com o intuito de manter renda e trabalho 

da população. OFED manteve a taxa de juros nos EUA, mas enfatizou o ritmo mais lento da economia. 

A China apresentou crescimento de 2,3% do seu PIB em 2020, pior resultado em mais de 40 anos. 

Apesar disto, os dados da indústria chinesa vieram acima das expectativas, resultando em elevação nos preços 

de commodities, como o petróleo. 

Durante boa parte de janeiro, o preço do WTI (barril de petróleo americano) subiu forte, apresentando 

queda apenas no final do mês, com a elevação no nível de estoques nos EUA. 

Pequenos investidores orquestraram um forte movimento de compra de ações de empresas em 

dificuldade financeira, as quais estavam na ponta “vendida” da carteira de grandes fundos de investimentos. 

MARCELO VILAS BOAS 
MARINHEIRO DA SILVA  66614/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR CEA 28/01/2022 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO 66613/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE   

ALINE MELO DE FREITAS  1286/1 EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA TITULAR CGRPPS 20/02/2022 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS 
SANTOS  1276/1 EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA SUPLENTE   
HELTON CARLOS DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA  71917 COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV 

NATO – 
TITULAR* Em Andamento  

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE   

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
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Este movimento, que ficou conhecido como “a revolta das sardinhas”, trouxe uma grande volatilidade aos mercados 

acionários internacionais. 

O S&P 500 caiu 1,11% no mês, enquanto o Dow Jones caiu 2,29% e Nasdaq subiu 0,29%. O cenário 

de maior incerteza, em um momento de forte injeção de recursos na economia mundial, resultou em nova 

desvalorização cambial mensal. O dólar fechou o mês a R$5,4625, alta de 5,37%. 

 O último trimestre de 2020 apresentou um resultado que superou as expectativas relacionadas à 

recuperação econômica brasileira, com maior destaque para o setor industrial. Porém, a incerteza sobre o nível 

de crescimento da economia para o curto prazo ainda permanece alta. 

 Segundo o índice Gerente de Compras da IHS Markit, a tendência de recuperação para o setor 

industrial permaneceu aparente em janeiro, porém com menor força que a apresentada em 2020. Para o setor 

de serviços, o Índice de Atividade de Negócios atingiu 47 pontos em janeiro, indicando contração, tendência 

não observada desde agosto de 2020. 

 O aumento no número de novos casos de COVID-19, além do aparecimento de novas cepas do vírus, 

ainda tem sido o fator preponderante na tendência para a atividade econômica no curto prazo, visto que os 

países ainda não tiveram tempo suficiente para a imunização em massa. 

 O aumento nos preços das commodities refletido nos preços dos alimentos e combustíveis, continua a 

contribuir para a revisão das expectativas dos índices de inflação, conforme os gráficos a seguir: 
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 Nos dias 19 e 20 de janeiro, ocorreu a primeira reunião do Copom, onde se destacaram os riscos 

para a inflação em duas direções, visto que o atual nível de ociosidade, principalmente concentrada no 

setor de serviços, pode produzir uma inflação abaixo do esperado, mas, por outro lado, uma piora da trajetória 

fiscal brasileira, ou frustrações em torno da continuidade das reformas, podem elevar os prêmios de risco. 

O Copom destacou ainda que interrompeu o forward guidance de manutenção dos estímulos 

monetários, o que indica uma possível diminuição do nível de estímulos na próxima reunião. 

No mercado financeiro, os índices apresentaram, em sua maioria, queda. A abertura das curvas de 

juros ocorreu em função aumento das incertezas dos investidores em relação ao avanço da pandemia e da 

piora do quadro fiscal brasileiro. 

O Ibovespa, que se recuperou e encerrou o ano de 2020 com 3,03% de alta, finalizou o mês aos 

115.067, com 3,32% de queda. Janeiro foi marcado por forte volatilidade, chegando a atingir patamar recorde, 

porém o aumento do risco global e as incertezas com o atual panorama fiscal brasileiro, reverteram os 

resultados. 

No Boletim Focus divulgado no dia 22 de Fevereiro de 2021, devido às pressões inflacionárias de curto 

prazo, continuou a tendência de aumento da projeção do IPCA para o ano de 2021 (3,82% contra 3,62% da 

semana anterior). Para 2022, não houve mudança, permancendo em 3,49%. A perspectiva da Taxa Selic 

também aumentou no período (4,00% contra 3,75% da semana anterior). Para 2022, não houve mudança, 

permancendo em 5,0%.  Devido a divulgação de dados mais fracos no serviço e comércio, a projeção do PIB 

passou de 3,43% para 3,29% em 2021, permanecendo em 2,5% para o ano de 2022.  
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4. ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada a Resolução CMN n° 4.695, 

de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6°-

E da Portaria MPSn° 519/2011 e no Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-

rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/” 

Durante o mês de Janeiro de 2021, ocorreu a atualização do credenciamento da seguinte Instituição: 

 

 

 

 

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do mesmo 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datas 

de credenciamento. As que têm seu credenciamento desatualizado foram notificadas a proceder à 

regularização. 

 

5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

 Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 

destinados ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de 

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 

Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimentos, mais 

intensamente e abertamente em reuniões mensais para discutir a mesma e formas de aperfeiçoá-la sempre 

priorizando alcançar bons resultados com segurança e estratégias muito bem estudadas e discutidas com todos 

os membros dos conselhos, comitê e a gestão corporativa da Autarquia.  

 A carteira está diversificada entre ativos descorrelacionados, com o objetivo de mitigar ao máximo os 

riscos inerentesa carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

intrínseco)evitandoque a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 

que com uma diversificação eficientede ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em 

diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor 

e maior segurança e  liquidez, que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer 

deste relatório. 

 

INSTITUIÇÃO   CNPJ Prestador Tipo 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 ADM / Gestor / Distribuidor/ Custodiante Art. 15  

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/
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5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A Carteira de Investimentos do FUNPREIencerrou o mês de janeiro/2021com osseguintes ativos na 

carteira: 
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5.2COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

ALOCAÇÃO 
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5.3 Composição dos ativos - Por Gestor  
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5.4 Composição dos ativos - Por ADM 
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5.5 Composição dos ativos - Por sub-segmento 
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5.6. ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

 Os indicadores chamados popularmente no mercadocomo benchmarks formam um conjunto de índices 

nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta 

para acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de 

decisões. Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano 

em comparação também a rentabilidade da carteira:  

 

5.7RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro do FUNPREI teve o seguinte 

desempenho no período de referência: 
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5.8 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 

 

6. APLICAÇÃO E RESGATES  

As aplicações e regastes sãoautorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-

definidos na Política de Investimentos. Para todas as movimentações são preenchidos os formulários 

denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assimas movimentações são minuciosamente 

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site doIpojucaPrev: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ através doLink: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/Informa-se, ainda, que as APRs 

também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social do Ministério 

da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos 

dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das movimentações realizadas no mês de janeiro de 

2021:  

APR Valor Movimentação CNPJ Fundo Nome Fundo 
Data 

Efetivação 
ReuniãoAutorização 

001/2021 R$       5.537.500,00 Aplicação 23.215.097/0001-55 
CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FI RENDA 
FIXA 

08/01/2021 CI 12/2020 

003/2021  R$       2.768.750,00  Aplicação 14.508.605/0001-00 
CAIXA BRASIL IRF-M 
TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

08/01/2021 CI 12/2020 

004/2021  R$       2.768.750,00  Aplicação 03.737.188/0001-43 
CAIXA RV 30 FI 
MULTIMERCADO LP 

08/01/2021 CI 12/2020 

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/
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007/2021  R$       1.900.000,00  Resgate 23.215.097/0001-55 

CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FIC 
RENDA FIXA 

19/01/2021 

Necessidade Dir 
Adm. Pagamento de 

Folha de 
Aposentados e 
pensionistas 

009/2021  R$       1.900.000,00  Resgate 10.740.670/0001-06 
CAIXA BRASIL IRF-M 1 
TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

19/01/2021 

Necessidade Dir 
Adm. Pagamento de 

Folha de 

Aposentados e 
pensionistas 

 

 As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

Nas tabelas abaixo, estão os dados de risco e retorno dos ativos, divididos pelo benchmark dos 

mesmos. Nesse item serão analisados a aderência do desempenho do fundo com as suas características, de 

acordo com o que foi previsto na política de investimentos.  

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem a 

carteira, serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre 

que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa:3,5%(três e meio por cento) do valor alocado neste segmento. 

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento. 
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No anexo 1, está disponível a lâmina referente aos fundos de renda fixa, constando o retorno em janelas 

de diferentes períodos, gráfico de retorno acumulado e de dispersão dos ativos. Também traz indicadores da 

relação de risco e retorno dos fundos, tais como: VAR, volatilidade e Treynor. No anexo 2, está o a lâmina 

referente ao segmento de renda variável e no anexo 3 de investimentos no exterior. 

8 FUNDOS ESTRESSADOS 

 O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos 

de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos 

seus prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando 

na tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais. 

CNPJ FUNDO ENQUADRAMENTO 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

  

 Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 

serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram ciência de todo esse 

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses 

documentos eforam inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

 Durante o mês de janeiro/2021, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta 

de assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo: 

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS 
 

 Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - CNPJ nº 
12.312.767/0001-35 

 
Divulgação de Consulta Formal por parte do Administrador do Fundo “BNY Mellon” para tratar dos seguintes 

assuntos: 
 
(i) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativas ao exercício findo em 30 de setembro de 
2018; 
(ii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019; e  
(iii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2020. 
A orientação de voto do Comitê de Investimentos, conforme reunião CI 01/2021, tinha sido pela reprovação 

das Demonstrações, devido ao fato da mesma constar com abstenção de opinião por parte da auditoria 
independente responsável pelas Demonstrações Financeiras.   

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
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O prazo inicial para resposta à Consulta Formal seria o dia 12 de fevereiro de 2021, porém, o Administrador 
do fundo enviou comunicado aos cotistas adiando o prazo de resposta para o dia 05 de março de 2021. 
Portanto, na reunião de março será apresentado o resultado final da Consulta. 

 
 
 

 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este relatório visou de manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um melhor 
acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e Aprovação do 
Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos os servidores 
ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar as 
movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a Politica de Investimento aprovada para o ano de 
2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 
aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos 
estarão sempre adisposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 
às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discussões e apontamentos dos Órgãos Consultivos; Conselho 
Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/


 
Relatório Mensal de Acompanhamento  

da Política de Investimentos 

 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000 
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94 

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ 
Página 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(081) 3551-0981 | 3551-2523 

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br 

@ipojucaprev 

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br 

Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo  

http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

