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ATA N° 05/2021 
 
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos
 

Aos vinte e seis dias do mês de 
presencialmente na sala de reuniões do Ip
plataforma Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDdjMDAzY2YtY2M1YS
00MzJlLWI3YjQtZjcwYzcyMjU4ZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa
6-80ed-ed7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%
repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev
ordinária do Comitê de Investimentos
presencialmente e virtualmente, de acordo
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 reuniã
 
Vitor Leitão e Matheus Crisóstomo, representante
do Conselho Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais 
Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento
Assis Guerra; o Presidente do Conselho
titulares e suplentes do Conselho Fiscal
e João Luiz da Silva; os seguintes membros titulares e suplentes do 
Themystocles Morais De Azevedo, Anderson Jofre Gomes Da Silva
 
Estiveram presencialmente na reunião:
 
Os demais membros titulares e suplentes do 
Lourdes Celestino Muniz De Souza 
suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcan
Veras; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do 
Marinheiro; o Presidente Executivo  do IpojucaPrev e Membro do 
Ferreira; a Diretora Administrativa-Financeira d
Investimentos do IpojucaPrev Lays Fernanda 
 
Destaca-se que com o objetivo de
priorizando sempre o continuo desenvolvimento
investimentos,foram convidados todo
Conselho Fiscal. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada.
Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro
membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
reunião teve como objetivo principal i
Investimentos, visando à maior transparência 
pautas: 
 
01 – Novas Portarias do Comitê de Investimentos
 Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
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Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 2

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez
presencialmente na sala de reuniões do IpojucaPrev e também por meio de 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDdjMDAzY2YtY2M1YS
00MzJlLWI3YjQtZjcwYzcyMjU4ZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa

3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-253e-4507-9d84e377aa507506%22%7d
repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev

Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e um. A
de acordo 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
e 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.

na reunião:  

Matheus Crisóstomo, representantes da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente 
Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do 

: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Marcos Bastos Lins e 
Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e

Fiscal: Severino Paulo da Fonseca, Severino Gonçalves De Assis Guerra
os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos

Anderson Jofre Gomes Da Silva e Aline Melo De Freitas

na reunião: 

s demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Moises Barbosa Campos
 e Sandra Regina De Souza Nascimento; os demais membros titulares e 

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira e Gabriela Farias Gomes Bezerra 
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos

o Presidente Executivo  do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimento
Financeira do IpojucaPrev Srª Alcione Pontes; e a Superintendente de 

Lays Fernanda Macário. 

com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e 
continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da 

dos os membros titulares e suplentes do Conselho
suficiente de membros, a reunião foi iniciada. A reunião foi conduzida pelo 
Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos 

membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de 

à maior transparência e melhor desempenho da mesma, contendo

Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e 
Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 

de 2021,  
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de 2021, realizada no dia 26 de maio de 2021; 

às dez horas foi realizada 
meio de videoconferência pela 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDdjMDAzY2YtY2M1YS 
00MzJlLWI3YjQtZjcwYzcyMjU4ZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-486 

e377aa507506%22%7d) 
repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a quinta reunião 

A reunião foi realizada 
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, 
e 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. 

da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente 
membros titulares e suplentes do 

, Marcos Bastos Lins e Adriano Marques de 
a Silva e os demais membros 
o Gonçalves De Assis Guerra 

Comitê de Investimentos: Tacyto 
e Aline Melo De Freitas. 

Moises Barbosa Campos, Maria De 
os demais membros titulares e 

Gabriela Farias Gomes Bezerra 
Comitê de Investimentos Sr. Marcelo 

Comitê de Investimentos Sr. Helton 
Srª Alcione Pontes; e a Superintendente de 

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e 
do IpojucaPrev e consequentemente da diretoria de 

Conselho Deliberativo e do 
união foi conduzida pelo 

, que primeiramente agradeceu a participação dos 
membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A 

fatos relevantes referentes à Diretoria de 
, contendo as seguintes 

e Conselho Fiscal; 02 -
Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 
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Abril/2021; 03 - Proposta de Alocação para Junho/2021;
Credenciamentos de Instituições e Produtos de Investim
Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA 
11.490.580/0001-69 realizada no dia 13/05/2
2020; 07.1 – Cursos para as Certificações E
de Março e Abril /2021 – DAF e Presidente.
 
A reunião foi iniciada e conduzida 
apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião
tinha sido enviada previamente por e
 
01 – Novas Portarias do Comitê de Investimentos
Atendendo à solicitação de renúncia de alguns servidores e a necessidade de manutenção de 
funcionamento dos órgãos colegiados do Ipojuca
substituindo esses servidores. No dia 10 de 
3886/2021, altera a composição do 
Conselho Deliberativo; e 3888/202
tomaram posse nas funções. 
 
02 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
Abril/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em co
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 expectativas 
do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. 
Covid-19 na Europa foi minimizado com o bom ritmo de vacinação imposto em alguns países. O resultado 
disto foi uma aceleração econômica da Zona do Euro, apont
na sigla em inglês), divulgado pelo 
apresentado em nove meses. O presidente americano Joe Biden segue tentado implementar suas 
promessas de campanha, com a expectativa de aprovar o novo pacote de US$ 2,25 trilhões até o início de 
junho. O democrata anunciou uma forte elevação
um fluxo de saída do país, trazendo oscilações aos mercados acion
crescimento de 18,3% do PIB no primeiro trimestre de 2021. Já a taxa anual de inflação ao consumidor no 
país avançou 0,4% em março, levemente superior às estimativas, enquanto o índice de preços da indústria 
chinesa avançou 4,4%, ficando bem acima do esperado.
econômica mundial levou a um otim
No cenário interno, com os bons resultados das companhias brasileiras, o Ibo
do mês, com valorização de 1,94%. O anúncio do presidente norte
tributação sobre ganhos de capital no país, levou a um fluxo de capitais dos EUA para mercados 
emergentes, algo que favoreceu o desemp
boas notícias para o cenário cambial e para renda fixa. Pela primeira vez no ano, os principais índices 
fecharam no campo positivo. A curva de juros apresentou um fechamento durante todo o mês de abr
principalmente nos vértices mais longos, o que contribuiu positivamente nos rendimentos destes índices.
Revertendo a tendência do primeiro trimestre, em abril houve valorização cambial, com o dólar fechando o 
mês em queda de 3,49%, cotado a R$ 5,432. A
países emergentes no recebimento de recursos do exterior.
setor de tecnologia, os índices acionários dos EUA continuaram a atingir recorde de cotação, o qu
Global BDRX a se valorizar 0,98% no mês, mesmo com a queda do dólar.
apresentada a carteira no mês de abril
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Proposta de Alocação para Junho/2021; 04 – Atualizações e Aprovações dos Novos 

Credenciamentos de Instituições e Produtos de Investimentos; 05 – Continuação do Processo de 
Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 17.213.812/0001
Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP MULTIESTRATÉGIA 

69 realizada no dia 13/05/2021; 07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 
Cursos para as Certificações Exigidas pela referida Portaria; e 08 

DAF e Presidente. 

e conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos
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.

Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo
Atendendo à solicitação de renúncia de alguns servidores e a necessidade de manutenção de 
funcionamento dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, foi informado que foram publicadas nov
substituindo esses servidores. No dia 10 de maio de 2021, foram publicadas as seguintes portarias: 
3886/2021, altera a composição do Comitê de Investimentos; Portaria 3887/2021, altera a composição do 

; e 3888/2021, altera a composição do Conselho Fiscal. Os novos membros já 

Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo. 

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 expectativas 

o para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. O risco de uma possível terceira onda de 
19 na Europa foi minimizado com o bom ritmo de vacinação imposto em alguns países. O resultado 

disto foi uma aceleração econômica da Zona do Euro, apontada pelo Índice de Gerentes de Compras (PMI, 
na sigla em inglês), divulgado pelo IHS Markit, que subiu de 53,2 em março para 53,7 em abril, maior nível 

O presidente americano Joe Biden segue tentado implementar suas 
campanha, com a expectativa de aprovar o novo pacote de US$ 2,25 trilhões até o início de 

junho. O democrata anunciou uma forte elevação nos impostos sobre ganhos de capitais, algo que gerou 
um fluxo de saída do país, trazendo oscilações aos mercados acionários dos EUA.
crescimento de 18,3% do PIB no primeiro trimestre de 2021. Já a taxa anual de inflação ao consumidor no 
país avançou 0,4% em março, levemente superior às estimativas, enquanto o índice de preços da indústria 

u 4,4%, ficando bem acima do esperado. O cenário mais positivo para uma retomada 
econômica mundial levou a um otimismo com os mercados acionários, com isso, O S&P 500 subiu 5,24%

os bons resultados das companhias brasileiras, o Ibovespa foi um dos destaques 
do mês, com valorização de 1,94%. O anúncio do presidente norte-americano quanto à elevação da 
tributação sobre ganhos de capital no país, levou a um fluxo de capitais dos EUA para mercados 
emergentes, algo que favoreceu o desempenho do Ibovespa. A aprovação do Orçamento também trouxe 
boas notícias para o cenário cambial e para renda fixa. Pela primeira vez no ano, os principais índices 
fecharam no campo positivo. A curva de juros apresentou um fechamento durante todo o mês de abr
principalmente nos vértices mais longos, o que contribuiu positivamente nos rendimentos destes índices.
Revertendo a tendência do primeiro trimestre, em abril houve valorização cambial, com o dólar fechando o 
mês em queda de 3,49%, cotado a R$ 5,432. A diminuição do risco fiscal fez o Brasil se destacar entre os 
países emergentes no recebimento de recursos do exterior. Pautado no bom desempenho das ações do 
setor de tecnologia, os índices acionários dos EUA continuaram a atingir recorde de cotação, o qu
Global BDRX a se valorizar 0,98% no mês, mesmo com a queda do dólar. Depois do cenário econômico

abril, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

de 2021,  
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Atualizações e Aprovações dos Novos 
Continuação do Processo de 

CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09; 06 – 
FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 

Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 
 – Prestação de Contas 

heiro, Diretor de Investimentos, com uma breve 
, conforme as pautas que 

mail, juntamente com os documentos pertinentes. 

Deliberativo e Conselho Fiscal: 
Atendendo à solicitação de renúncia de alguns servidores e a necessidade de manutenção de 

rev, foi informado que foram publicadas novas portarias 
aio de 2021, foram publicadas as seguintes portarias: Portaria 

; Portaria 3887/2021, altera a composição do 
. Os novos membros já 

Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 
njunto com o Sr. Matheus Crisóstomo. 

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 expectativas 

O risco de uma possível terceira onda de 
19 na Europa foi minimizado com o bom ritmo de vacinação imposto em alguns países. O resultado 

ada pelo Índice de Gerentes de Compras (PMI, 
, que subiu de 53,2 em março para 53,7 em abril, maior nível 

O presidente americano Joe Biden segue tentado implementar suas 
campanha, com a expectativa de aprovar o novo pacote de US$ 2,25 trilhões até o início de 

nos impostos sobre ganhos de capitais, algo que gerou 
ários dos EUA. A China apresentou 

crescimento de 18,3% do PIB no primeiro trimestre de 2021. Já a taxa anual de inflação ao consumidor no 
país avançou 0,4% em março, levemente superior às estimativas, enquanto o índice de preços da indústria 

O cenário mais positivo para uma retomada 
O S&P 500 subiu 5,24%. 

vespa foi um dos destaques 
americano quanto à elevação da 

tributação sobre ganhos de capital no país, levou a um fluxo de capitais dos EUA para mercados 
A aprovação do Orçamento também trouxe 

boas notícias para o cenário cambial e para renda fixa. Pela primeira vez no ano, os principais índices 
fecharam no campo positivo. A curva de juros apresentou um fechamento durante todo o mês de abril, 
principalmente nos vértices mais longos, o que contribuiu positivamente nos rendimentos destes índices. 
Revertendo a tendência do primeiro trimestre, em abril houve valorização cambial, com o dólar fechando o 

o Brasil se destacar entre os 
Pautado no bom desempenho das ações do 

setor de tecnologia, os índices acionários dos EUA continuaram a atingir recorde de cotação, o que levou o 
Depois do cenário econômico, foi 

, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 
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carência, o saldo no final de abril, 
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 CM
3.922/4.392/4.604/4965 e a política de investimentos do IpojucaPrev.
distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o 
retorno dos investimentos, a volatilidade dos
retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de 
e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira 
o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a 
rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI (0,
bom desempenho da carteira, mesmo com o impacto da liquidação do FIP Cais Mauá, que foi reconhecido 
dentro do mês de Abril, quando a carteira do fundo foi marcada a zero pelo seu extrato. Também foram 
apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da ca
finalizou o mês de abril com um desempenho acumulado no ano de 
4,12%. Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as 
aplicações e resgates que foram realizad
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 estressado
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 acom
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 
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 d
aprovado por unanimidade pelos membros presentes do 
deliberação do Conselho Deliberativo

 
03 - Proposta de Alocação para Junho/2021
um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 
apresentadas algumas propostas de alteração na carteira.
como base a posição dos investimentos do 
movimentações realizadas durante o mês de 
de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em c
 

CNPJ 

REPASSE PREVIDENCIÁRIO

14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF

 

CNPJ 

17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª RF TP FI RF
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, a participação do fundo previdenciário sobre 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 CM
3.922/4.392/4.604/4965 e a política de investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostrada
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 
retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de 
e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira 
o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a 

da carteira do FUNPREI (0,78%) e da meta atuarial (0,73%), também foi ressaltado o 
a, mesmo com o impacto da liquidação do FIP Cais Mauá, que foi reconhecido 

dentro do mês de Abril, quando a carteira do fundo foi marcada a zero pelo seu extrato. Também foram 
de comparação entre a rentabilidade anual da ca

com um desempenho acumulado no ano de -0,03% contra a meta atuarial de 
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 abril 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 estressado
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 
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 

pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e será encaminhado para 
Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Proposta de Alocação para Junho/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 abril de 202

ealizadas durante o mês de maio de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta 
de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

RESGATES 

FUNDO VALOR 

REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.936.488,87 

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP R$ 3.000.000,00 

APLICAÇÕES 

FUNDO VALOR 

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I R$ 1.936.488,87 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª RF TP FI RF R$ 3.000.000,00 
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sobre 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 

Ademais, também foi mostrada à 
distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o 

ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o 
retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de abril, das aplicações 
e resgates que foram 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 

%), também foi ressaltado o 
a, mesmo com o impacto da liquidação do FIP Cais Mauá, que foi reconhecido 

dentro do mês de Abril, quando a carteira do fundo foi marcada a zero pelo seu extrato. Também foram 
de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que 

% contra a meta atuarial de 
Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as 

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 

panhados 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 

e Acompanhamento da Política de Investimentos foi 
e será encaminhado para 

nte do cenário abordado anteriormente, foi apresentado 
um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 

o estudo de alocação tomou 
de 2021 em conjunto com as 

, assim, poderão ter valores defasados por conta 

ENQUADRAMENTO 

Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'  

ENQUADRAMENTO 

Artigo 9º - A, Inciso III 

Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'  
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Foi apresentada também a comparação dos indicadores de risco e retorno 
aplicação, em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições 
credenciadas. Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência.
Com destaque para o resgate de part
títulos pré-fixados, para aplicar no Caixa Brasil IDKA IPCA 2
títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira cons
Tal movimentação foi feita com o intuito de se proteger da alta da inflação no Brasil. Com relação ao 
investimento no Caixa Institucional BDR Nível I, que vem sendo feito gradualmente, aumentando a sua 
participação em carteira, foi pensado visando aproveitar a desvalorização recente do dólar frente ao real, 
fazendo com que seja diminuído o “preço médio de aquisição” do fundo. Salientamos a importância de 
manter ativos dolarizados em carteira, em um momento de alta incerteza com a economi
um comportamento totalmente inverso aos ativos de bolsa do Brasil, servindo como “proteção” em 
momentos de queda do mercado nacional.
de Investimentos presentes e seguirá para
 
04 – Atualizações e Aprovações dos Novos Credenciamentos de Instituições e Produtos de 
Investimentos: Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras
seus respectivos fundos sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaP
de Investimentos e análise dos Conselhos
as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liqu
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 
dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e 
foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e 
fundos, para análise dos Órgãos Colegiados:
 

CNPJCNPJ 

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.

00.066.670/0001-00 
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

29.650.082/0001-00 
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

59.281.253/0001-23 
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

60.701.190/0001-04 

62.375.134/0001-44 
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

07.250.864/0001-00 
QUELUZ GESTAO DE RECURS

10.917.835/0001-64 
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS 

00.806.535/0001-54 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.*

*Planner Corretora de Valores S.A - Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos fundos. 
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também a comparação dos indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para 

aplicação, em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições 
Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência.

Com destaque para o resgate de parte das aplicações do Caixa Brasil IRF-M TP FI RF LP
fixados, para aplicar no Caixa Brasil IDKA IPCA 2 RF TP FI RF, que investe integralmente em 

títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira cons
Tal movimentação foi feita com o intuito de se proteger da alta da inflação no Brasil. Com relação ao 
investimento no Caixa Institucional BDR Nível I, que vem sendo feito gradualmente, aumentando a sua 

ado visando aproveitar a desvalorização recente do dólar frente ao real, 
fazendo com que seja diminuído o “preço médio de aquisição” do fundo. Salientamos a importância de 
manter ativos dolarizados em carteira, em um momento de alta incerteza com a economi
um comportamento totalmente inverso aos ativos de bolsa do Brasil, servindo como “proteção” em 
momentos de queda do mercado nacional. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do 

e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal

Atualizações e Aprovações dos Novos Credenciamentos de Instituições e Produtos de 
Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras

sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do 
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 

preses 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 maio
foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e seus 
fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO

BANCO BRADESCO S.A. Administrador 

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA 

Administrador

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 
Gestor 

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 
Administrador

ITAU UNIBANCO S.A. 
Administrador/ 

Gestor  
BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS 

Gestor  

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS 
FINANCEIROS LTDA 

Gestor  

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS 
LTDA 

Gestor  

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.* Administrador

Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos fundos. 
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dos fundos escolhidos para 
aplicação, em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições 

Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência. 
TP FI RF LP, formado por 

que investe integralmente em 
títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira constante em dois anos. 
Tal movimentação foi feita com o intuito de se proteger da alta da inflação no Brasil. Com relação ao 
investimento no Caixa Institucional BDR Nível I, que vem sendo feito gradualmente, aumentando a sua 

ado visando aproveitar a desvalorização recente do dólar frente ao real, 
fazendo com que seja diminuído o “preço médio de aquisição” do fundo. Salientamos a importância de 
manter ativos dolarizados em carteira, em um momento de alta incerteza com a economia nacional, por ter 
um comportamento totalmente inverso aos ativos de bolsa do Brasil, servindo como “proteção” em 

A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê 
análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Atualizações e Aprovações dos Novos Credenciamentos de Instituições e Produtos de 
Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e 

, com aprovação do Comitê 
para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente 

idez 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 

e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações 
MPS nº 440/2013. No mês de maio 

técnicos das seguintes instituições e seus 

ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

Administrador  Art. 15 

Administrador Art. 15 

Art. 15 

Administrador Art. 15 

Administrador/ 
Art. 15 

Art. 15 

Demais 
Administrador / 

Gestor  
Demais 

Administrador / 
Gestor  

Administrador 
Demais 

Administrador / 
Gestor 

Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos fundos.  
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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 
para análise do Conselho Deliberativo
 
05 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
17.213.812/0001-09: Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 
de diversas reuniões anteriores, a
ocorrida no dia 16 de Abril e análise 
de 2021, na qual as Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides 
Advogados Associados apresentaram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo 
de liquidação do fundo, que caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado. 
Considerando os riscos incorridos para a resolução do problema
cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que 
seriam analisadas tanto as situações dos processos em que a
jurídicos de cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas.
Comitê continuarão sendo informados sobre esse processo de liquidação, dando total transparência do 
processo.   
 
06 – Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA 
11.490.580/0001-69 realizada no dia 13/05/2021
solicitação de outros cotistas, convocou uma Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que ocorreu no dia 13 
de Maio de 2021 para deliberar sobre o

 
I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como

controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobili
instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001
Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração apresentada
pela RJI Corretora de Títulos e Valores 
DOS COTISTAS 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração
e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dia
realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de
Transferência, esta será informada imediatamente aos cotistas.
COTISTAS 

III. Caso a deliberação do item I seja aprovada
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de
administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo 
NOVOADMINISTRADOR, e taxas nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do 
Fundo é de inteira responsabilidade do NOVO 
COTISTAS 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo
contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à
da Transferência. APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais
obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo.
APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador 
de serviço. APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS
 
07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020:
colegiados foram alteradas para atender aos pedidos 
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Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 

ão, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 
seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos

Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

so de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 

após a reunião entre cotistas e representantes de o
e análise  de parte dos documentos, houve uma nova reunião no dia 07 de Maio 

de 2021, na qual as Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides 
taram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo 

de liquidação do fundo, que caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado. 
os para a resolução do problema foi realizada uma 

cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que 
seriam analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, com

stas de possíveis soluções discutidas. Os Conselheiros e membros do 
Comitê continuarão sendo informados sobre esse processo de liquidação, dando total transparência do 

Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP MULTIESTRATÉG
69 realizada no dia 13/05/2021: O Administrador do Fundo “BNY Mellon”

solicitação de outros cotistas, convocou uma Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que ocorreu no dia 13 
de Maio de 2021 para deliberar sobre os pontos abaixo. Segue o resumo do resultado final da Assembleia

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como
controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobili
instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos termos da
Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração apresentada
pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Proposta RJI”). APROVADO PELA MAIORIA 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração
e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dia
realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de
Transferência, esta será informada imediatamente aos cotistas. APROVADO PELA MAIORIA DOS 

III. Caso a deliberação do item I seja aprovada, alteração integral do Regulamento do Fundo para os
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de
administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo 

s nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do 
de inteira responsabilidade do NOVO ADMINISTRADOR. APROVADO PELA MAIORIA DOS 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo
contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à

APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS 
V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais

obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo.
APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS 

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador 

APROVADO PELA MAIORIA DOS COTISTAS 

Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020: Considerando que as portarias dos órgãos 
alteradas para atender aos pedidos de dispensa de alguns membros
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Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 
ão, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 

Comitê de Investimentos, tal ato seguirá 

so de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 
Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 

pós a reunião entre cotistas e representantes de outras instituições, 
de parte dos documentos, houve uma nova reunião no dia 07 de Maio 

de 2021, na qual as Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides 
taram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo 

de liquidação do fundo, que caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado. 
uma outra reunião entre os 

cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que 
empresa investida é parte, com os riscos 

Os Conselheiros e membros do 
Comitê continuarão sendo informados sobre esse processo de liquidação, dando total transparência do 

FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 
Administrador do Fundo “BNY Mellon”, atendendo a 

solicitação de outros cotistas, convocou uma Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que ocorreu no dia 13 
s pontos abaixo. Segue o resumo do resultado final da Assembleia: 

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como 
controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 

30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos termos da 
Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração apresentada 

APROVADO PELA MAIORIA 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração 
e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias contados da 
realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de 

APROVADO PELA MAIORIA DOS 

, alteração integral do Regulamento do Fundo para os  
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de 
administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo 

s nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do 
APROVADO PELA MAIORIA DOS 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, 
contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à Data 

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e 
obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo. 

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador 

Considerando que as portarias dos órgãos 
de dispensa de alguns membros foi repassado 
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novamente aos membros dos órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria 9.907, de 14 
de Abril de 2020, que tinham sido exigidas a partir do art. 8º
gestora, os membros dos Conselhos
comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 
condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade
inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
assinatura de uma declaração e da apresentação de Certidões Negativas, que d
cada 2 anos. Além disso, a referida portaria também regulamenta a Lei 9.717/1998, fazendo a e
que os dirigentes da unidade gestora do RPPS, o responsável pela gestão
Conselhos Deliberativo e Fiscal 
permanência nas respectivas funções, comprovarão possuir certificação
20 de Maio de 2021, foi aprovada a estrutura de certificação para os membros do RPPS, em
Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social 
trâmites internos para que possa ser tornado público. A ABIPEM irá fazer uma live no dia 28 de maio de 
2021, na qual serão detalhadas as exigênci
 
07.1 – Cursos para as Certificações 
atualmente válidas e cobradas pelos órgãos de controle, e dando continuidade ao processo de treinamento 
e incentivo à qualificação dos seus conselheiro
da ABIPEM, LEMA Consultoria, EPCI Educação e XP Educação RPPS, visando 
seguintes certificações: CGRPPS, CPA
dúvida de como utilizar alguma das plataformas, ou outras semelhantes, seria
computador e um servidor para auxiliar no processo, visando 
servidores. 
 
08 – Prestação de Contas de Março e Abril /2021 
Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a 
prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de 
Março de 2021 e Abril de 2021, com os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas 
orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do 
IpojucaPrev dos meses apresentados.
Econômica federal, na qual funcionários da Caixa Econômica se disponibilizam a vir ao RPPS para prestar 
atendimento aos servidores tirando dúvidas sobre contracheque, empréstimos consignados e educação 
financeira. Bem como foi comentado pelo presidente do IpojucaPrev, o Sr
de educação financeira que está em fase de desenvolvimento e será disponibilizada aos servidores e 
beneficiários do FUNPREI quando estiver concluída. 
O Presidente Executivo do IpojucaP
foi renovado administrativamente no dia 25/05/2021, por atender a todos os critérios de Regularidade 
Previdenciária. De acordo com a legislação atual, o
da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal 
quanto ao seu Regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no 
da lei nº 9.717, de 1998: I) Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e 
subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e in
recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;
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novamente aos membros dos órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria 9.907, de 14 
de Abril de 2020, que tinham sido exigidas a partir do art. 8º-B da Lei 9.717/1998. Os dirigentes da unidade 

Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos
comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 

ncidido em alguma das demais situações de inelegibilidade
inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Tal comprovação se dá a partir de 
assinatura de uma declaração e da apresentação de Certidões Negativas, que deverã

a referida portaria também regulamenta a Lei 9.717/1998, fazendo a e
s dirigentes da unidade gestora do RPPS, o responsável pela gestão dos recursos e os membros dos 

 e do Comitê de Investimentos, como condição para ingresso ou 
permanência nas respectivas funções, comprovarão possuir certificação. Foi informado que, no último dia 
20 de Maio de 2021, foi aprovada a estrutura de certificação para os membros do RPPS, em

Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS. Estando o documento ainda em 
trâmites internos para que possa ser tornado público. A ABIPEM irá fazer uma live no dia 28 de maio de 
2021, na qual serão detalhadas as exigências.  

ertificações Exigidas pela Referida Portaria; Considerando as certificações 
cobradas pelos órgãos de controle, e dando continuidade ao processo de treinamento 

e incentivo à qualificação dos seus conselheiros e membros do Comitê, foram divulgados os cursos on
da ABIPEM, LEMA Consultoria, EPCI Educação e XP Educação RPPS, visando 
seguintes certificações: CGRPPS, CPA-10 e CPA-20. Foi informado que caso alguém tivesse alguma 

omo utilizar alguma das plataformas, ou outras semelhantes, seria
e um servidor para auxiliar no processo, visando à capacitação e a profissionalização dos 

ontas de Março e Abril /2021 – DAF e Presidente: A Dirª Administrativo Financeira, 
Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a 
prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de 

, com os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas 
orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do 

meses apresentados. Também foi falado sobre a parceria do IpojucaPrev com a Caixa 
Econômica federal, na qual funcionários da Caixa Econômica se disponibilizam a vir ao RPPS para prestar 
atendimento aos servidores tirando dúvidas sobre contracheque, empréstimos consignados e educação 

entado pelo presidente do IpojucaPrev, o Sr. Helton F
de educação financeira que está em fase de desenvolvimento e será disponibilizada aos servidores e 
beneficiários do FUNPREI quando estiver concluída.  

Prev, Sr Helton Ferreira, aproveitou para informar que o CRP de Ipojuca 
foi renovado administrativamente no dia 25/05/2021, por atender a todos os critérios de Regularidade 
Previdenciária. De acordo com a legislação atual, os órgãos ou entidades da administração direta e indireta 
da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal 

egime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no 
Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;

de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e 
ou entidades da administração direta e indireta da união;

recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; 

de 2021,  
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novamente aos membros dos órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria 9.907, de 14 
Os dirigentes da unidade 

Comitê de Investimentos do RPPS deverão 
comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, não terem sofrido 

ncidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no 
Tal comprovação se dá a partir de 

everão ser atualizadas a 
a referida portaria também regulamenta a Lei 9.717/1998, fazendo a exigência de 

dos recursos e os membros dos 
, como condição para ingresso ou 

. Foi informado que, no último dia 
20 de Maio de 2021, foi aprovada a estrutura de certificação para os membros do RPPS, em decisão do 

CNRPPS. Estando o documento ainda em 
trâmites internos para que possa ser tornado público. A ABIPEM irá fazer uma live no dia 28 de maio de 

Considerando as certificações 
cobradas pelos órgãos de controle, e dando continuidade ao processo de treinamento 

s e membros do Comitê, foram divulgados os cursos on-line 
da ABIPEM, LEMA Consultoria, EPCI Educação e XP Educação RPPS, visando à preparação para as 

caso alguém tivesse alguma 
omo utilizar alguma das plataformas, ou outras semelhantes, seriam disponibilizados um 

capacitação e a profissionalização dos 

A Dirª Administrativo Financeira, 
Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a 
prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de 

, com os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas 
orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do 

o IpojucaPrev com a Caixa 
Econômica federal, na qual funcionários da Caixa Econômica se disponibilizam a vir ao RPPS para prestar 
atendimento aos servidores tirando dúvidas sobre contracheque, empréstimos consignados e educação 

Ferreira, sobre a cartilha 
de educação financeira que está em fase de desenvolvimento e será disponibilizada aos servidores e 

, aproveitou para informar que o CRP de Ipojuca 
foi renovado administrativamente no dia 25/05/2021, por atender a todos os critérios de Regularidade 

inistração direta e indireta 
da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

egime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 7º 
Realização de transferências voluntárias de recursos pela união; II) Celebração 

de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e 
direta da união; III)Liberação de 
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Os anexos pertencentes da ata são:
 
01. Portaria 3886 / 2021 - Comitê de Investimentos
02. Portaria 3887 / 2021 - Conselho 
03. Portaria 3888 / 2021 - Conselho 
04. Relatório Analítico de Investimentos 
05. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos 
06. Proposta de alocação para junho
07. Ata AGC GERAÇÃO DE ENERGIA 

no dia 13/05/2021; 
08. Balancetes do FUNPREI – março
09. Balancetes do IpojucaPrev – março
10. Apresentação da Diretoria de Investimentos.
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TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO 

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA 

MARCELO VILAS-

VANUSA SOUZA NASCIMENTO

ALINE MELO DE FREITAS 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS 
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

DIEGO SÓSTENIS 
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ata são: 

Comitê de Investimentos; 
 Deliberativo; 
 Fiscal; 

. Relatório Analítico de Investimentos – abril de 2021; 

. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - abril de 2021
junho de 2021; 

NERGIA - FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001

março e abril de 2021; 
março e abril de 2021; 

10. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

NOME MATRÍCULA  MEMBRO 

TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO  69724 TITULAR 

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA 66615/1 SUPLENTE

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR 67185 TITULAR

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA  1081/1 SUPLENTE

-BOAS MARINHEIRO DA SILVA  66614/1 TITULAR 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO 66613/1 SUPLENTE

ALINE MELO DE FREITAS  1286/1 TITULAR 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS  1276/1 SUPLENTE
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 71917/3 TITULAR 

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 SUPLENTE

de 2021,  
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de 2021; 

CNPJ nº 11.490.580/0001-69 realizada 

MEMBRO  

TITULAR  

SUPLENTE 

TITULAR 

SUPLENTE 

TITULAR  

SUPLENTE 

TITULAR  

SUPLENTE 
TITULAR  

SUPLENTE 
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