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ATA N° 04/2021 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no  29 de abril de 2021; 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi realizada por meio 

de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmVlYTU4NGYtYTQyMy00ZTBkLTljOGUtYjFhMDJjMGI4MjAw%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-

253e-4507-9d84-e377aa507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos 

colegiados do IpojucaPREV, a quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e um. 

Por segurança, a reunião foi realizada virtualmente, mesmo com o retorno gradual de determinadas 

atividades econômicas e sociais a partir da data de 26 de abril de 2021, estabelecido no Decreto Nº 50.561, 

de 23 de abril de 2021,que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que regulamenta, no Estado 

de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma estiveram on-line na reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho 

Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho 

Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Marcos Bastos Lins, Joaldo José Da Silva, Marcelo 

Ricardo De Santana, Ricardo Marlon De Oliveira Pereira, e José Marcelo De Oliveira; o Presidente do 

Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentesdo Conselho 

Fiscal: Severino Paulo da Fonseca, Severino Gonçalves De Assis Guerra e João Luiz da Silva; os seguintes 

membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Tacyto Themystocles 

Morais De Azevedo, Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPREV e Membro do 

Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPREV e Membro Nato 

do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPREV 

Lays Fernanda Macário. 

 

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e 

priorizando sempre o continuo desenvolvimento do IpojucaPREV e consequentemente da diretoria de 

investimentos,foram convidados todos os membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e do 

conselho fiscal.Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada.A reunião foi conduzida pelo 

Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos 

membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A 

reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de 

Investimentos, visando à maior transparência e melhor desempenho da mesma, contendo as seguintes 

pautas: 

 

01 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 

Março/2021;  

02 - Proposta de Alocação para Maio/2021;  

03 – Atualizações e Aprovações de novos Credenciamentos;  

04 – Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 

Financeiras de 2020 do FII – Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001-76 para a 

data de 19/05/2021;  

05 – Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69 para o dia 13/05/2021; 
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06 – Continuações do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 

17.213.812/0001-09; 

07 – Elaboração do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos;  

08 – Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 

de setembro de 2020;  

09 – Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos – De acordo com as 

exigências do pró-gestão; 

10 – Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPREV;  

11 – Prestação de contas Março/2021 – DAF e Presidente;  

12- Alteração do calendário de reuniões. 

 

A reunião foi iniciada e conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos, com uma breve 

apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que 

tinha sido enviada previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes. 

 

1 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 
março/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus 
Crisóstomo. Primeiramente foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e 
interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar 
as expectativasdo mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. No cenário internacional, 
a possibilidade de uma terceira onda de COVID-19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI 
chegou a cair mais de 3% no mês de março. Apesar disto, os principais índices acionários da Europa 
apresentaram alta no mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 
3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 7,78%. No cenário nacional, o 1° trimestre de 2021 foi marcado por uma 
elevação no risco Brasil e uma deterioração nas estimativas dos principais indicadores econômicos do país. 
O envio de um orçamento que implica vários potenciais crimes de responsabilidade, o avanço da pandemia 
de COVID-19 e a inflação com previsão de chegar a 8% no acumulado de 12 meses nas próximas 
divulgações, foram os principais fatores que agravaram o cenário interno neste início de ano. Segundo 
dados do relatório FOCUS, do Banco Central, em menos de um mês, a expectativa quanto ao crescimento 
do PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou de 3,87% 
para 4,81%. Nos dias 16 e 17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 p.p 
a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no balanço 
de risco, com elevação nas projeções de inflação para níveis próximos ao limite superior da meta em 2021. 
Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo e fechou o mês com alta de 
6,00%. A forte desvalorização cambial levou os ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor 
internacional, o que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente na bolsa de 
valores. Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês em função do 
agravamento do cenário interno. Além disto, a elevação da Selic em 0,75 p.p veio acima das expectativas 
de mercado, o que levou a uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o 
mês em queda superior a 7%. O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC emergencial, 
contemplando a retomada do auxilio emergencial e alguns gatilhos importantes para a manutenção da 
estrutura fiscal do país. Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no 
risco Brasil. Em função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em alta de 
3,02%. O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o campo 
positivo com a alta do dólar e, novamente, foi um dos destaques com uma rentabilidade de 3,08%. 
Perdendo apenas para o Ibovespa. Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de 
março, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de 
março, a participaçãodo fundo previdenciáriosobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a 
quantidade de cotas, a relação entre o investimento e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI 
e o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4965 e a política de 
investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostrada a distribuição por segmento, por 
artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a 
volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks,o retorno dos investimentos 
após as movimentações de aplicações e resgates no mês de março, das aplicações e resgates que foram 
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feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o 
VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
mensalda carteira do FUNPREI (0,87%) e da meta atuarial (1,42%), os dados e gráficos de comparação 
entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREIque finalizou o mês de março com um desempenho 
acumulado no ano de -0,81% contra a meta atuarial de 3,36%.Além disso, também foi demonstrada a 
evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês 
de março de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de 
forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o 
valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada 
a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos 
benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados, que estavam previstos para serem acompanhados 
pela Política de Investimentos vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investimentos no mês; a 
volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o 
retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política 
de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x 
retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal 
de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado, anteriormente, por unanimidade pelos 
membros presentes do Comitê de Investimentos e aprovado pelos membros presentes do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

2 - Proposta de Alocação para maio/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado um 

estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 

apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 

como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de março de 2021 em conjunto com as 

movimentações realizadas durante o mês de abril de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta 

de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. De acordo com a proposta serão 

realizadas as seguintes movimentações: 

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

 REPASSE PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.968.985,86  

03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES Resgate total 

Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea 'a' 

11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES R$ 6.000.000,00 

Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea 'a' 

30.036.235/0001-02 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP R$ 3.000.000,00 Artigo 8º, Inciso III 

 

APLICAÇÕES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI FIC AÇÕES R$ 3.297.076,02 

Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea 'a' 

34.525.068/0001-06 SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES R$ 9.000.000,00 

Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea 'a' 

30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP R$ 4.968.985,86 Artigo 8º, Inciso III 

 

Antes da votação, foram apresentados indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, 

em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Para tal, 

foram utilizadas diversas janelas de tempo diferente, visando identificar o desempenho dos fundos em 

períodos diferentes. Também foram demonstradas informações mais detalhadas sobre o fundo Sulamérica 

Selection FIC, que apesar de ser credenciado, ainda não estava presente em carteira. O fundo investe 

integralmente os seus recursos no SULAMÉRICA SELECTION FIA, que foi utilizado como referência da 
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rentabilidade para o estudo, uma vez que tem um histórico de tempo maior. Além disso, foi evidenciado que 

o referido fundo tem como benchmark o IVBX-2, o que faz com que tenha uma carteira mais 

descorrelacionada em relação ao Ibovespa, contemplando ações de empresas de pequena, média e grande 

capitalização, com foco maior em ações de média capitalização, que tenham grande potencial de 

valorização.A proposta de alocação visou reequilibrar a carteira de renda variável, diminuindo a participação 

de alguns fundos que não vêm mantendo uma boa performance e aportando em outros fundos que se 

destacaram nos comparativos realizados. Também teve o objetivo de continuar o gradual aumento da 

participação de investimentos no exterior, através do fundo Multimercado Caixa Indexa Bolsa Americana, 

fugindo dos riscos locais e aumentando a diversificação dos investimentos para diminuir o risco da carteira. 

A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos e referendada pelos 

membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

03 – Atualizações e Aprovações de novos Credenciamento:Antes da realização de qualquer aplicação é 

necessário que as Instituições Financeiras sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPREV, com 

aprovação do Comitê de Investimentos e analise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e 

analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na 

Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo 

Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; 

observação de elevado padrão ético das empreses e regularidade fiscal e previdenciária das instituições 

que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e 

MPS nº 440/2013. No mês de abril foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos 

das seguintes instituições e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

16.500.294/0001-50 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA GESTOR 
DEMAIS 

ADM./GESTOR 

00.066.670/0001-00 
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA 
ADMINISTRADOR ART 15 

10.819.611/0001-10 
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE 

INVESTIMENTOS EIRELI 
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 

21.813.291/0001-07 
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 

RECURSOS S.A. 
GESTOR 

DEMAIS 

ADM./GESTOR 

02.201.501/0001-61 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS* 

ADMINISTRADOR 
DEMAIS 

ADM./GESTOR 

 

*BNY MELLON Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos 

fundos.  

 

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 

serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 

seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos Os mesmos foram 

analisados e aprovados pelo Conselho Deliberativo e Fiscal. 

 

04 – Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 

Financeiras de 2020 do FII – Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001-76 para a 

data de 19/05/2021: A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,inscrita no CNPJ sob o nº 

00.806.535/0001-54, instituição financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 

profissional de administração de carteiras sobo nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19 

da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, vemconvidá-lo a participar da Assembleia Geral 

Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO 
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IMOBILIÁRIO,inscrito no CNPJ nº13.842.683/0001-76(o “Fundo”), administrado por esta 

instituiçãofinanceira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia19 de maio de 2021 

às 15h00, via vídeoconferência no aplicativo Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre: 

a) Deliberar sobre as demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

2020. 

A proposta de orientação de voto a ser dada é pela Aprovação, de acordo com o Relatório dos Auditores 

Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4Pertners Auditores 

Independentes S. S. (CRC 2SP-031.269/O-1). O Comitê de Investimentos acatou a sugestão. A referida 

decisão também foi acatada pelos membros presentes na reunião, representantes dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal.  

 

05 – Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69 para o dia 13/05/2021: A BNY Mellon, Administradora 

do fundo, soltou um comunicando com a alteração da data da Assembleia Geral de Cotistas para o dia 

13/05/2021.De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 

enviado para o Administrador do Fundo. 

 

06 – Continuação do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 

17.213.812/0001-09: Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 

de diversas reuniões anteriores, foi informado que no dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte 

da documentação solicitada e divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O 

que fez com que a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos 

cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do 

IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, 

Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou com a presença de alguns 

representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que 

falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de 

liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para 

resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 

fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini 

(Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o processo da companhia 

investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100. 

 

07 – Elaboração do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos:A gestão dos 

recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre diversos setores, sempre 

levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, visando atender aos padrões e princípios 

estipulados nas legislações vigentes. Portanto, foi repassado a todos os membros do Comitê de 

Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal, o documento instituindo o Limite de Alçada na Gestão dos 

Recursos, nesse documento, foi feita  a separação das responsabilidades dos agentes responsáveis pelos 

principais processos referentes à gestão dos investimentos e acompanhamento das aplicações, fazendo 

com que as decisões sejam tomadas e de forma ágil, atendendo aos requisitos de segurança, rentabilidade, 

solvência e liquidez, em especial em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010: " 

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a separação de responsabilidades de 

todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada 

instância. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)". 
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08 – Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 

de setembro de 2020: Foi informado sobre a adesão a um plano anual de assinatura digital oferecido pela 

plataforma D4sign. A mesma garante validade jurídica nas assinaturas, estando em conformidade com 

todas as normas que regulam as assinaturas eletrônicas e a Lei Geral de Proteção de Dados.  Este método 

de assinatura garante mais agilidade e praticidade na disposição dos documentos mensais e conclusão de 

processos internos. Foi repassado um manual de como utilizar a ferramenta para assinar os documentos. 

 

09 – Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos – De acordo com as 

exigências do Pró-Gestão:Foram apresentados os mapeamentos e manualizações das atividades da Dir. 

de Investimentos afim de atender à exigência do Pró-Gestão quanto a elaboração e disposição dos 

mesmos. Foram desenvolvidos os mapeamentos e manualizações das seguintes atividades: Processo de 

Elaboração da Política de Investimentos; Credenciamento das Instituições Financeiras; Fechamento da 

Carteira e Autorização para Aplicação e Resgate; Movimentações da Carteira. Os documentos foram 

enviados para todos os membros do Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

10 – Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPrev: Foi 

apresentado o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, órgão criado pelo Decreto 23/2010, 

posteriormente alterado pelo Decreto 269/2016, como um órgão de natureza consultiva, que tem o objetivo 

de assessorar a Presidência da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPREV)quanto à 

aprovação da Política de Investimentos e às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com 

observância às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência 

e liquidez dos investimentos. De acordo com a Legislação e demais atos normativos para os RPPS´s 

emitidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e considerando a legislação local, o Regimento Interno 

apresenta detalhadamente: Capítulo I – Da Finalidade; Capítulo II – Da Composição e Requisitos Mínimos; 

Capítulo III – Das Atribuições; Capítulo IV – Das Reuniões; Capítulo V – Das Disposições Gerais. . O 

Regimento Interno do Comitê de Investimentos do IpojucaPREV foi aprovado por unanimidade pelo Comitê 

de Investimentos. O Regimento Interno do Comitê de Investimentos foi aprovado por unanimidade também 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

11 – Prestação de contas Março/2021 – DAF e Presidente: A Dirª Administrativo Financeira, Alcione 

Pontes, devido a motivos maiores, não pôde participar da reunião apresentada nesta pauta. Sendo assim, a 

prestação de contas referentes ao mês de março de 2021 será apresentada na próxima reunião deste órgão 

colegiado, juntamente à prestação de contas referente ao mês de abril de 2021. O Presidente do 

Ipojucaprev tomou a palavra para informar que todos os repasses previdenciários estavam sendo feitos 

tempestivamente. Além disso, aproveitou para informar que a Prestação de Contas referente ao ano de 

2020 já tinha sido enviada ao TCE-PE, tendo sido atendidos todos os pontos solicitados pela Resolução 

110/2020. O presidente ainda aproveitou para esclarecer sobre a notificação recebida com relação ao não 

envio do SAGRES Modulo Pessoal, que está sem ser enviado desde a competência 01/2017, tanto pelo 

Ipojucaprev, como pelo FUNPREI, além das outras Unidades Gestoras do Municipio do Ipojuca. Um grupo 

de trabalho foi criado com representantes de todas as Unidades Gestoras, visando adaptar o banco de 

dados e sanar a pendência apontada pelo TCE-PE. 

 

12- Alteração do calendário de reuniões:Foi alterado o calendário de reuniões para o ano de 2021, que 

tinha sido oficializado na reunião do dia 27 de janeiro de 2021 e não teve nenhuma objeção por parte dos 

membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nem do Comitê de Investimentos. 

 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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Os anexos pertencentes a esta ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – março de 2021; 

02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos – março de 2021; 

03. Parecer de aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos – março  

de 2021; 

04. Proposta de alocação para maio de 2021; 

05. Convocação para Assembleia Geral de Cotistas - Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 

13.842.683/0001-76; 

06. Demonstrações Financeiras e Relatório da auditoria Vector Queluz FII - 31-12-20; 

07. Convocação para Assembleia Geral de Cotistas -Geração De Energia - FIP Multiestratégia - CNPJ nº 

11.490.580/0001-69; 

08. Limites de Alçadas; 

09. Tutorial de Assinatura D4Sign; 

10. Mapeamento e Manualização - Credenciamento das instituições; 

11. Mapeamento e Manualização - Elaboração e Aprovação da P.I.; 

12. Mapeamento e Manualização - Fechamento da carteira e APR; 

13. Mapeamento e Manualização - Movimentações da carteira; 

14. Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 

15. Balancetes de Despesa do FUNPREI e do IPOJUCAPREV; 

16. Balancetes de Receitas do FUNPREI e do IPOJUCAPREV; 

17. Calendários de reuniões 2021 dos órgãos colegiados; 

18. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Márcio Fernando Soares Da Silva 

Matrícula N° 180006/0 

Presidente Do Conselho Fiscal 

 

 

Tiago Figueredo Ferreira Lins 

Matrícula N° 66641 

Membro Titular Do Conselho Fiscal 

 

 

Severino Paulo Da Fonseca 

Matrícula N° 650 

Membro Titular Do Conselho Fiscal 

 

 

Severino Gonçalves De Assis Guerra 

Matrícula N° 013 

Membro Titular Do Conselho Fiscal 

 

 

 

 

Jimmy De Lima Pessoa 

Matrícula N° 180047-7 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 

 

 

Lucivando Coelho Guimarães Coriolando 

Matrícula N° 69714/1 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 

 

 

Ednaldo Justino Dos Santos 

Matrícula N° 1251 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 

 

 

João Luiz Da Silva 

Matrícula N° 591 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 
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