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ATA N° 07/2021 

 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 28 de julho de 2021; 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas foi realizada por meio de 

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

join/19%3ameeting_NWI1Y2U0NGItNjdlMS00ZjA3LWJkYzYtZGI3M2YzNGE3ODkw%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80ed-ed7ca5f2e3e2%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 sétima reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte 

e um.  A reunião foi realizada virtualmente, mesmo que, as novas medidas de convívio com o retorno gradual 

das atividades sociais e econômicas permitissem a realização de reuniões presenciais e similares com 

limitação de capacidade de pessoas a partir do dia 5 de julho de 2021, conforme estabelecido no Decreto nº 

50.924, de 2 de Julho de 2021, que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que regulamenta, no 

Estado de Pernambuco, as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme previsto na Lei Federal 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma estiveram on-line na reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, Jonathas Oliveira e Vitor Leitão representantes da empresa Lema Economia e 

Finanças; Luiz Claudio Kogut, representante da empresa Actuarial; 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, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Joaldo José da Silva, Marcelo 

Ricardo De Santana e José Marcelo De Oliveira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares 

da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti De 

Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; o 

Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo e os seguintes membros 

titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva,  Agrinaldo Araújo Júnior, 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Aline Melo De Freitas e Diego Sostenes Da Costa; o Diretor de 

Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente 

Executivo do IpojucaPrev e Membro 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 e 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 e demais atividades 

pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as 

seguintes pautas: 

 

01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - 

Junho/2021; 02 - Proposta de Alocação para Agosto/2021; 03 – Atualização/Credenciamento das 

Instituições e Produtos de Investimento; 04 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais 

Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09; 05 - Consulta Formal – Geração de 

Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n° 11.490.580/0001-69; 06 – Relatório Semestral de Diligência e 
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Verificação de Lastro; 07 – Diagnóstico do Plano de Ação e do atendimento as exigências do Pró-

Gestão até o 1º Semestre de 2021; 08 – Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco – TCE-PE; 09 – Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial – Luiz Cláudio 

Kogut; 10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 10.1 – Cursos para as certificações 

exigidas pela referida Portaria; 11 – Andamento das propostas de Projeto de Lei para o Poder 

Executivo – Procuradoria/Jurídico; e 12– Prestação de contas de Julho/2021 – Presidente. 

 

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 

expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, 

juntamente com os documentos pertinentes. 

 

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

Junho/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo 

da empresa Lema. 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. Foi relevante tratar que ao 

redor do mundo os índices de preço têm sistematicamente superado as expectativas dos analistas, o avanço 

da inflação e a retomada da economia acoplado com maiores flexibilidades nas relações de convívio estão 

exercendo influências distintas  sobre a condução das políticas monetárias.  Desta forma, enquanto os países 

desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar uma restrição monetária, um grupo cada vez maior de 

países emergentes está adotando políticas mais contracionistas. Indicadores demonstram que o Produto 

Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu a uma taxa de 6,4% no 1° trimestre do ano vigente em relação aos 

três meses anteriores, algumas projeções visam um crescimento de 7% para este ano, o ritmo mais rápido 

desde 1984. Ainda nos Estados Unidos o Presidente Joe Biden anunciou no começo do mês de julho um 

acordo bipartidário para avançar com o plano de infraestrutura, este fato contribui significativamente para o 

bom desempenho dos índices acionários. O S&P 500 fechou o mês de junho com uma alta 2,22% e já 

acumula uma alta de 10,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou com uma variação positiva de 5,49% 

acumulando uma alta de 12,53% em 2021.  Ademais, o Banco Central Europeu (BCE) reafirmou a posição de 

manter os juros básicos nos níveis atuais ou menores até que a perspectiva de inflação se alinhe com sua 

meta estimada. Na China o Índice de Preço ao Produto aumentou 9,00% em maio, comparando com o 

mesmo período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na 

sigla em inglês), este resultado foi influenciado especialmente pelo ciclo de alta nos preços das commodities, 

o que levou o país a adotar medidas para tentar restringir a demanda por estes ativos. No cenário nacional, o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) regritado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) acumulou uma alta de 0,53% no mês de junho e 3,77% no ano, o índice foi influenciado 

principalmente pela energia elétrica por conta na crise hídrica brasileira e pelos contínuos reajustes nos 

preços dos combustíveis. Além disso, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,60% em junho 

contra 4,10% no mês anterior, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Assim, o índice acumula alta de 15,08% 

no ano e de 35,75% nos últimos 12 meses. Diante deste cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa 

Selic em 75bps, chegando a 4,75% a.a., mas sinalizou a possibilidade de aceleração deste movimento em 

sua próxima reunião. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 12,2% em junho, comparando com o mesmo período 

de 2020, o índice apresentou uma alta de 47,6%. Após 3 meses de queda, a produção industrial brasileira 

avançou 1,4% em maio, de acordo com dados do IBGE, o resultado positivo eleva a atividade econômica 

para níveis pré-pandemia, o setor acumula uma alta de 13,1% desde o início do ano, e 4,9% nos últimos 12 

meses. Apesar do resultado positivo, a indústria nacional ainda está 16,7% abaixo do nível recorde, 

alcançado em maio de 2011. O desemprego no Brasil atingiu 14,7% atingindo 14,8 milhões de pessoas no 

trimestre encerrado em abril, se mantendo ainda em patamar recorde, segundo divulgado no dia 30 de junho, 

pelo IBGE. Levando em consideração todos os fatos citados e demais acontecimentos no mês de junho, o 
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Ibovespa perdeu partes dos ganhos, após atingir o recorde de 130.776 pontos, e fechou o mês com leve alta 

de 0,46% aos 126.801 pontos acumulando uma alta de 6,55% em 2021. Internamente, a inflação continua 

pressionando os juros de curto prazo, a curva de juros apresentou uma oscilação para cima, principalmente 

em relação aos juros de curta e média duração, já refletindo as decisões e comentários do COPOM para a 

próxima reunião. Este movimento da curva de juros refletiu em um desempenho negativo entre os principais 

índices de renda fixa, o destaque positivo ficou como IMA-B5+ que subiu 0,83% no mês. Ademais, a 

tendência de valorização cambial da moeda brasileira tem persistido, o dólar fechou o mês em queda de 

4,40%, cotado a R$4,97. Apesar disto, a queda do dólar frente a o real impactou negativamente o Global 

BDRX que fechou o mês com queda de 0,28%. Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no 

mês de junho, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final 

de junho, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a 

quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo 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 

investimento do IpojucaPrev. Também foi mostrada à 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 junho, 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 rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de 

0,45% e da meta atuarial de 0,97%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a 

rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de junho com um desempenho acumulado 

no ano de 1,71% contra a meta atuarial de 6,47%. Além disso, também foi demonstrada a evolução 

patrimonial no período de 2019 até junho de 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de 

junho 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 Investimento 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 por unanimidade pelos membros presentes do 

Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho 

Fiscal. 

 

02 - Proposta de Alocação para Agosto/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 junho de 2021 em conjunto com as 

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

de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

 

REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 
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APLICAÇÕES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª RF TP FI RF R$ 1.800.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' 

 

Foi apresentada 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 credenciadas. 

Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência. Com destaque para 

aplicar no CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª RF TP FI RF, que investe integralmente em títulos públicos atrelados 

a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira constante em dois anos. Salientou-se que 

atualmente os limites de Renda Variável e de Investimentos no Exterior estão próximos dos limites impostos 

pela Resolução 3.922/2010 e suas atualizações. Com isso, foi demonstrado o desempenho dos demais 

índices de renda fixa em um cenário de alta da inflação, fazendo com que o investimento no índice IDKA 

IPCA 2A é uma boa forma de proteção nessa situação. Portanto, a movimentação foi feita com o intuito de se 

proteger da alta da inflação no curto prazo. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê 

de Investimentos presentes e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

03 – Atualização de Credenciamento das Instituições Financeiras e Produtos de Investimentos: Antes 

da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos 

de investimento sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de 

Investimentos e análise 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 âmbito do Município, a 

regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119 de 09 de novembro de 2017 (atualizada 

pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021) e Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. No mês de julho foram 

passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e seus fundos, 

para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

07.237.373/0001-20  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 
Gestor / 

Distribuidor 
Art. 15  

62.318.407/0001-19 
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL 

DTVM S.A. 

Administrador / 

Custodiante  
Art. 15 

00.066.670/0001-00 BEM - DTVM LTDA Administrador Art. 15 

03.983.856/0001-12 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA 
Gestor / 

Distribuidor  

Demais Adm e 

Gestor 

22.119.959/0001-83 
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS 

ESTRUTURADOS LTDA 
Gestor 

Demais Adm e 

Gestor 

  

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, tal ato seguirá para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

04 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 

17.213.812/0001-09: Dando continuidade na prestação de contas sobre o processo de liquidação do fundo, 
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conforme sempre já vem sendo exposto nas reuniões. Em julho foram realizadas duas novas reuniões entres 

os cotistas do FIP Cais Mauá. No dia 14 de julho de 2021 foi realizada uma reunião para analisar as 

propostas dos interessados em prestar algum tipo de serviço no processo de liquidação do FIP Cais Mauá do 

Brasil, a proposta da RJI, Veritas e do escritório Hirtácides Advogados foram reapresentadas e discutidas, 

também foi  evidenciado a necessidade da realização de uma consulta prévia aos órgãos reguladores sobre a 

aceitação das propostas e suas posteriores consequências. A consulta não geraria nenhuma vinculação entre 

os cotistas, as empresas e suas respectivas propostas perante o FIP Cais Mauá. Já no dia 20 de julho de 

2021 uma nova reunião foi realizada para explanar que os cotistas deram anuência para que  as empresas 

que apresentaram uma proposta de prestação de serviço realizassem uma consulta prévia à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Paralelamente a esta ação foi definido um orçamento para que fosse iniciada a 

procura de possíveis interessados para as vagas de Presidente e Diretores da Cais Mauá  S.A. tendo em 

vista que no processo de liquidação foi definido que os cotistas receberiam cotas da Empresa Cais Mauá.  

 

05 - Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n° 11.490.580/0001-69:  

“A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 

97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 

administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), convoca os cotistas a 

responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 

578/2016 (“ICVM 578/16”), que tem por objetivo deliberar sobre a matéria abaixo:  

MATÉRIA: 1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 

Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e 

Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 

custo da referida contratação.” A diretoria de Investimentos do IpojucaPrev explicou para os órgãos 

colegiados a sua proposta de decisão de votar na empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda. 

Os membros dos órgãos colegiados presentes na reunião referendaram a decisão da diretoria executiva do 

IpojucaPrev. 

 

06 – Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro: O Relatório Semestral de Diligência e 

Verificação de Lastro tem como objetivo evidenciar o acompanhamento das principais informações dos ativos 

presentes na carteira do FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

RPPS, em especial a Resolução 3.922/2010, e suas posteriores alterações, e a Portaria MPS 519/2011. Além 

disso, também foi considerado a Política de Investimentos vigente para o ano de 2021. Procurou-se 

demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e 

adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E que os as atividades foram desenvolvidas com 

boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido padrões éticos. As fontes das informações constantes 

nesse relatório foram: Informações repassadas pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativos, 

Software quantum de informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios 

de rating e Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros. Neste Relatório foi explanado 

principalmente: a carteira de Investimentos, os critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas e os 

critérios referentes aos Ativos Investidos. 

 

07 – Diagnóstico do Plano de Ação e do atendimento as exigências do Pró-Gestão até o 1º Semestre 

de 2021: Conforme informado na reunião passada uma Portaria com a nomeação do Grupo de Trabalho – 

GT para a implementação do Pró-Gestão foi divulgada. Neste primeiro mês de atuação do GT o Coordenador 

do Grupo de Trabalho , o Sr. Marcelo Marinheiro repassou para o presidente do IpojucaPrev um diagnóstico 

estratégico que comparou os itens exigidos pelo Pró-Gestão, o plano de ação do IpojucaPrev e a atual 

situação de todas exigências para a certificação. Desta forma, demonstrando com maior clareza os pontos 

que já foram finalizados, os que estão no aguardo de execução por outros setores/ Diretorias do IpojucaPrev 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

 
 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021,  
realizada no dia 28 de julho de 2021 

 

Pág.6 de 7 

 

e os itens que aguardam uma decisão do presidente para ser colocado em prática e consequentemente 

atendido.  Além disso, o processo para contratação da empresa certificadora do Pró-Gestão também foi 

iniciado pela Diretoria Administrativa e Financeira. A importância da implementação do Pró-Gestão também 

foi relembrada para os conselheiros, como por exemplo, a otimização dos processos, redução dos custos e 

maior transparência para o controle social.  

 

08 – Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE: O 

IpojucaPrev no dia 12 de julho de 2021 recebeu o Ofício TC/GPGF n° 46/2021 referente a Auditoria de 

Acompanhamento com a solicitação de alguns documentos no período de 2011 a 2021. Alguns documentos 

foram enviados tempestivamente no dia 19/07/2021. Entretanto, foi pedida uma dilação de prazo para até o 

dia 30/07/2021 para o envio dos demais documentos principalmente dos períodos de 2011 a 2017. Os 

membros do Comitê de Investimentos e Dos Conselhos Fiscal e Deliberativo serão informados do andamento 

da situação da auditoria, assim que houver retorno por parte do TCE-PE 

 

09 – Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial – Luiz Cláudio Kogut: O Relatório de Gestão Atuarial 

constitui uma importante ferramenta de monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de 

benefícios e de gerenciamento do RPPS. Neste relatório foram expostas as receitas e despesas anuais 

efetivas dos exercícios de 2018 a 2020, as receitas e despesas projetadas e realizadas em 2018,2019 e 2020 

e a evolução dos resultados e da massa de segurados de 2018 a 2020. A empresa que realizou o relatório foi 

a Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA representada pelo atuário o Sr. Luiz Cláudio Kogut- 

Miba 1.308 que expos que: “Analisando os resultados apresentados neste trabalho, verificamos que as 

estimativas realizadas nas últimas avaliações do IPOJUCAPREV são suficientemente conservadoras e 

aderentes às principais hipóteses utilizadas. Sendo assim, podemos considerar que as avaliações atuariais 

realizadas no período, apresentaram projeções bem ajustadas a realidade.” 

 

10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020: Foi salientado 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. Em que os dirigentes da unidade gestora, os membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos do RPPS deverão comprovar, como 

condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, não terem sofrido condenação criminal ou 

incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no 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 deverão ser atualizadas a cada 2 anos. Além 

disso, a referida portaria também regulamenta a Lei 9.717/1998, fazendo a exigência de que os dirigentes da 

unidade gestora do RPPS, o responsável pela gestão dos recursos e os membros dos Conselhos Deliberativo 

e Fiscal e do Comitê de Investimentos, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas 

funções, comprovarão possuir certificação. Foi informado novamente que a Secretaria de Previdência 

publicou a versão 1.0 do Manual de Certificação Profissional dos RPPS, no qual foram expostas as 

certificações que serão criadas nos próximos meses e as suas principais informações. 10.1 – Cursos para as 

certificações exigidas pela referida Portaria: Foram apresentados cursos para certificação CGRPPS 

oferecidos por: TV ABIPEM; LEMA Educação; Epci Educação; XP Investimentos Educação RPPS.  

 

11 – Andamento das propostas de Projeto de Lei para o Poder Executivo – Procuradoria Jurídica: 

Referente aos Ofícios n° 492/2021 e n° 493/2021 com os Anteprojetos de Lei apresentados na reunião 

passada. O Presidente informou que reuniões periódicas estão sendo realizadas com a Procuradoria Geral 

do IpojucaPrev, o Gabinete e demais secretarias envolvidas no processo visando discutir sobre os 

anteprojetos. Desta forma, manteremos todos os conselheiros atualizados sobre o processo proporcionando 

transparência.  
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12 – Prestação de contas de Junho/2021 – DAF e Presidente: A Dirª Administrativo Financeira, Alcione 

Pontes, por motivos maiores, não pôde participar da reunião e, consequentemente, a prestação de contas e 

apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de Junho de 2021 serão 

apresentados juntamente aos dados referentes ao mês de julho de 2021 na próxima reunião, a qual está 

prevista para acontecer no dia 26 de agosto de 2021. O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr Helton 

Ferreira, informou que o IpojucaPrev no mês de julho recebeu a visita da ANEPREM – Associação Nacional 

de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios e da APEPP – Associação Pernambucana de 

Entidades de Previdência Própria , representadas pelos seus respectivos presidentes, Heliomar Santos e 

Adilson Carlos. No dia 20 de julho de 2021 foi realizada uma reunião com a Prefeita, Vice-Prefeita, Secretária 

de Turismo do Ipojuca, Presidente do IpojucaPrev  e os Presidentes da ANEPREM e APEPP para tratar 

sobre a realização do Congresso Nacional de Previdência  que será realizado em Porto de Galinhas-PE e 

contará com o apoio tanto da Prefeitura do Ipojuca quanto do IpojucaPrev. Foi evidenciado que ainda este 

mês todos os servidores e prestadores de serviço do IpojucaPrev assinarão o Termo de Adesão ao Código 

de Ética do IpojucaPrev, documento que também foi apresentado para a Prefeita do Ipojuca na reunião do dia 

20 de julho. Ademais, será realizada no dia 29 de julho de 2021 uma reunião com a Controladoria Geral do 

Município para tratar principalmente sobre a exigência do Controle Interno contida no Pró-Gestão. Por fim, foi 

exposto que o IpojucaPrev já possui um Grupo de Trabalho para restabelecer o COMPREV na Autarquia e 

medidas estão sendo tomadas para sua efetivação. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – junho de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de junho de 2021 / Proposta de alocação para agosto de 2021; 

04. Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia; 

05. Extenção de prazo da Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia; 

06. Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro – 2021.1; 

07. Ofício TC/GPGF n° 46/2021 – Auditoria de Acompanhamento do TCE – PE; 

08. Relatório de Gestão Atuarial; 

09. Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial; e 

10. Apresentação do IpojucaPrev  

 

 

 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 

Marcelo Vilas-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 
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Relatório Mensal de Acompanhamento

1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada p
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; 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; 
política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNP
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
deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipa
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integran
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 
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de 
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 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvênci
investimentos e tudo que lhe norteia. 

A composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016).
Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 
anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022.
que não vinham participando das reuniões e/ou tinham so
10 de Maio de 2021 foi editada, deixando a composição conforme tabela abaixo:

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

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). 

cipalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; 
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.  

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
inistrativa- 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 
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 integran
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 

DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de 
do 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, solvênci
investimentos e tudo que lhe norteia.  

composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016).
Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 2019 designou os membros titulares e suplentes para o mand
anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 
que não vinham participando das reuniões e/ou tinham solicitado dispensa da função, a P

, deixando a composição conforme tabela abaixo: 
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ela 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). 

cipalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, 
os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a 

avaliações atuariais e propor ajustes à 

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
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 
l e as leis gerais; Representar o IpojucaPrev 

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 

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

composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). A 
designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 
licitado dispensa da função, a Portaria n° 3886/2021 de 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 
 

Este relatório de acompanhamento tem o
servidores ativos, aposentados ou pensionistas
qualitativos da carteira de investimentos,
Investimento vigente. Detalhando os 
gerenciamento de risco, o contexto econômico
patrimonial, a atualização da lista de instituições
pertinentes da Diretoria de Investimentos no 
priorizando a transparência perante 
contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas 
Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 
para o IpojucaPrev, salientamos também qu
estabelecidas por Leis Municipais, pelo
emanadas pela Secretaria de Previdência 
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada

3. CENÁRIO MACROECON
 
3.1. CENÁRIO INTERNACIONAL
 
Os índices de preço ao redor do mundo têm, sistematicamente, superado as expectativas. O ava

inflação e a maior confiança em relação a retomada das atividades estão exercendo impactos distintos sobre a 
condução das políticas monetárias. Enquanto alguns bancos centrais entendem que os efeitos da abertura e da 
elevação no preço das commodities 
aceleração estrutural da inflação, refletindo as estimativas de longo prazo. Desta forma, enquanto os países 
desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar aperto monetário, um gru
emergentes está adotando políticas mais contracionistas.

 

NOME MATRÍCULA TIPO DE 
VÍNCULO

TACYTO THEMYSTOCLES 
MORAIS DE AZEVEDO  

69724 EFETIVO

ANDERSON JOFRE 
GOMES DA SILVA 

66615/1 EFETIVO

AGRINALDO ARAÚJO 
JÚNIOR 

67185 EFETIVO

MARIA DE LOURDES 
CELESTINO MUNIZ DE 
SOUZA  

1081/1 EFETIVO

MARCELO VILAS BOAS 
MARINHEIRO DA SILVA  

66614/1 EFETIVO

VANUSA SOUZA 
NASCIMENTO 

66613/1 EFETIVO

ALINE MELO DE FREITAS  1286/1 EFETIVO

ALBÉRICO HENRIQUE 
DOS SANTOS  

1276/1 EFETIVO

HELTON CARLOS DE 
ALBUQUERQUE 
FERREIRA 

71917/3 COMISSIONADO

DIEGO SOSTENES DA 
COSTA 

66997/1 EFETIVO
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OBJETIVO DO RELATÓRIO  

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente
osentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
Investimento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indicadores de dese

contexto econômico, político e social interno e externo, 
lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes

a Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma
perante aos mesmos e aos órgãos externos e internos
ais eficaz e eficiente do RPPS.  

ste relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram 
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, t
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

Os índices de preço ao redor do mundo têm, sistematicamente, superado as expectativas. O ava
inflação e a maior confiança em relação a retomada das atividades estão exercendo impactos distintos sobre a 
condução das políticas monetárias. Enquanto alguns bancos centrais entendem que os efeitos da abertura e da 

 têm natureza transitória, outros observam que os resultados indicam uma 
aceleração estrutural da inflação, refletindo as estimativas de longo prazo. Desta forma, enquanto os países 
desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar aperto monetário, um grupo cada vez maior de países 
emergentes está adotando políticas mais contracionistas. 

TIPO DE 
VÍNCULO 

REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 
ADMINISTRAÇÃO  

SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. FINANÇAS  SUPLENTE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA TITULAR 

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TI

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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externalizar prioritariamente a todos os 
que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
to aos indicadores de desempenho e 

, demonstrando a evolução 
a receber aportes e demais assuntos 

. Desta forma, contribuindo e 
internos de auditoria. Além de 

mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

mencionado seguiram as normas 
CMN, como também as normas 

ME e, a cada dia, tentamos 

Os índices de preço ao redor do mundo têm, sistematicamente, superado as expectativas. O avanço da 
inflação e a maior confiança em relação a retomada das atividades estão exercendo impactos distintos sobre a 
condução das políticas monetárias. Enquanto alguns bancos centrais entendem que os efeitos da abertura e da 

têm natureza transitória, outros observam que os resultados indicam uma 
aceleração estrutural da inflação, refletindo as estimativas de longo prazo. Desta forma, enquanto os países 

po cada vez maior de países 

ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TITULAR  CPA-10 12/03/2024 

SUPLENTE CPA-20 07/03/2023 

TITULAR  CGRPPS 27/01/2024 

SUPLENTE CGRPPS 22/10/2021 

TITULAR  CEA 28/01/2022 

SUPLENTE     

TITULAR  CGRPPS 20/02/2022 

SUPLENTE     

TITULAR    CGRPPS 13/06/2025  

SUPLENTE     
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Apesar da decisão do  Federal Open 
atual e continuar a política monetária estimulativa, o comunicado do 
mercado ao projetar elevação de juros em 2023, o que não estava previsto em reuniões anteriores.

 
Com os efeitos da reabertura da economia, o índice que mede a inflação nos Estados Unidos, aumentou 

0,6% em maio. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 5%, o maior aumento anual desde 
agosto de 2008. Na conta que exclui itens com variação mais intensa de preços, como alimentos e energia, a 
alta nos preços foi de 3,8% nos últimos 12 meses, maior aumento desde 1992.
desacelerará um pouco, para uma taxa anual

 
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,4% no 1º trimestre de 

2021 em relação aos três meses anteriores. Alguns integrantes do Federal
7% este ano, o ritmo mais rápido desde 1984.

 
O presidente dos Estados Unidos,

bipartidário para o plano de infraestrutura, com objetivo de investimentos em p
estradas. Estima-se que o plano injete US$ 1 trilhão na economia, abaixo dos US$ 2,3 trilhões do projeto 
original. 

 
O acordo deu um novo fôlego aos índices acionários dos EUA. O S&P 500 fechou o mês em alta de 2,22% 

e já acumula alta de 14,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou o mês com variação positiva de 5,49%, 
acumulando alta de 12,53% em 2021.

 
O Banco Central Europeu (BCE)

atuais ou menores “até que a perspectiva de inflação convirja de forma robusta” para sua meta, reiterando que 
continuará comprando bônus em ritmo “significativamente” mais rápido do que no começo do ano.

 
O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) da China mostrou um salto de

comparando com o mesmo período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de 
Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A leitura superou a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, 
de alta de 8,6%. O resultado foi puxado especialmente pelo ciclo de alta nos preços das 
levou o país a adotar medidas para tentar restringir a demanda por estes ativos.

 
3.2. CENÁRIO NACIONAL 

Medida pelo Ìndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
em junho e já acumula 3,77% no ano, segundo dados do
índice foi puxado novamente pela energia elétrica, que tem apresentado alta nos preços por conta da crise 
hídrica brasileira. Além disso, os contínuos reajustes nos preços dos combustíveis também influenciaram o 
resultado anualizado do IPCA. 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP
aponta o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Com este resultado o índice acumula alta 
de 15,08% no ano e de 35,75% nos últimos 12 meses.

Diante deste cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa Selic em 75bps, chegando a 4,75% a.a., 
mas sinalizou a possibilidade de aceleração deste movimento em sua próxima reunião. Segundo trecho da ata 
da reunião: 

 “O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de 
riscos de variância maior do que a usual para inflação prospectiva e é compatível 
com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o 
ano calendário de 2022”
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Federal Open Market Committee (FOMC) de manter a taxa de juros no patamar 
atual e continuar a política monetária estimulativa, o comunicado do Federal Reserve (
mercado ao projetar elevação de juros em 2023, o que não estava previsto em reuniões anteriores.

Com os efeitos da reabertura da economia, o índice que mede a inflação nos Estados Unidos, aumentou 
dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 5%, o maior aumento anual desde 

agosto de 2008. Na conta que exclui itens com variação mais intensa de preços, como alimentos e energia, a 
alta nos preços foi de 3,8% nos últimos 12 meses, maior aumento desde 1992. O FED prevê que a inflação 
desacelerará um pouco, para uma taxa anual  de 3,3%. 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,4% no 1º trimestre de 
2021 em relação aos três meses anteriores. Alguns integrantes do Federal Reserve projetam um crescimento de 
7% este ano, o ritmo mais rápido desde 1984. 

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, na quinta-feira (08/07/
bipartidário para o plano de infraestrutura, com objetivo de investimentos em portos, aeroportos, pontes e 

se que o plano injete US$ 1 trilhão na economia, abaixo dos US$ 2,3 trilhões do projeto 

O acordo deu um novo fôlego aos índices acionários dos EUA. O S&P 500 fechou o mês em alta de 2,22% 
alta de 14,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou o mês com variação positiva de 5,49%, 

acumulando alta de 12,53% em 2021. 

O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou a posição de que os juros básicos vão continuar nos níveis 
ectiva de inflação convirja de forma robusta” para sua meta, reiterando que 

continuará comprando bônus em ritmo “significativamente” mais rápido do que no começo do ano.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) da China mostrou um salto de
comparando com o mesmo período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de 
Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A leitura superou a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, 

ado foi puxado especialmente pelo ciclo de alta nos preços das 
levou o país a adotar medidas para tentar restringir a demanda por estes ativos. 

Ìndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a inflação registrou alta de 0,53% 
em junho e já acumula 3,77% no ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
índice foi puxado novamente pela energia elétrica, que tem apresentado alta nos preços por conta da crise 

rasileira. Além disso, os contínuos reajustes nos preços dos combustíveis também influenciaram o 

Mercado (IGP-M) variou 0,60% em junho contra 4,10% no mês anterior, 
conomia da Fundação Getúlio Vargas. Com este resultado o índice acumula alta 

de 15,08% no ano e de 35,75% nos últimos 12 meses. 

Diante deste cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa Selic em 75bps, chegando a 4,75% a.a., 
de de aceleração deste movimento em sua próxima reunião. Segundo trecho da ata 

Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de 
riscos de variância maior do que a usual para inflação prospectiva e é compatível 

a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o 
ano calendário de 2022”. 
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de manter a taxa de juros no patamar 
al Reserve (FED) surpreendeu o 

mercado ao projetar elevação de juros em 2023, o que não estava previsto em reuniões anteriores. 

Com os efeitos da reabertura da economia, o índice que mede a inflação nos Estados Unidos, aumentou 
dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 5%, o maior aumento anual desde 

agosto de 2008. Na conta que exclui itens com variação mais intensa de preços, como alimentos e energia, a 
O FED prevê que a inflação 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,4% no 1º trimestre de 
Reserve projetam um crescimento de 

feira (08/07/2021) , um acordo 
ortos, aeroportos, pontes e 

se que o plano injete US$ 1 trilhão na economia, abaixo dos US$ 2,3 trilhões do projeto 

O acordo deu um novo fôlego aos índices acionários dos EUA. O S&P 500 fechou o mês em alta de 2,22% 
alta de 14,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou o mês com variação positiva de 5,49%, 

a posição de que os juros básicos vão continuar nos níveis 
ectiva de inflação convirja de forma robusta” para sua meta, reiterando que 

continuará comprando bônus em ritmo “significativamente” mais rápido do que no começo do ano. 

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) da China mostrou um salto de 9,0% em maio, 
comparando com o mesmo período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de 
Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A leitura superou a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, 

ado foi puxado especialmente pelo ciclo de alta nos preços das commodities, o que 

lação registrou alta de 0,53% 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

índice foi puxado novamente pela energia elétrica, que tem apresentado alta nos preços por conta da crise 
rasileira. Além disso, os contínuos reajustes nos preços dos combustíveis também influenciaram o 

M) variou 0,60% em junho contra 4,10% no mês anterior, 
conomia da Fundação Getúlio Vargas. Com este resultado o índice acumula alta 

Diante deste cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa Selic em 75bps, chegando a 4,75% a.a., 
de de aceleração deste movimento em sua próxima reunião. Segundo trecho da ata 

Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de 
riscos de variância maior do que a usual para inflação prospectiva e é compatível 

a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o 
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O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 12,2% em junho ante m
2020, o índice apresentou alta de 47,6%.

Após 3 meses de queda, a produção industrial brasileira avançou 1,4% em maio, de acordo com dados do 
IBGE. O resultado positivo eleva a atividade econômica para níveis pré
13,1% desde o início do ano, e 4,9% nos últimos 12 meses. Apesar do resultado positivo, a indústria nacional 
ainda está 16,7% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011.

O desemprego no Brasil atingiu 14,7% no trime
recorde, segundo divulgou, no dia 30 de junho, o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de 
pessoas. 

O governo propôs, na sexta-feira (
Renda de pessoas físicas e empresas, com desoneração para a classe média, mas aumento da tributação sobre 
o ganho de capital. A proposta eleva em 31% a faixa de isenção do IR da pessoa física, que sobe dos atuais R$ 
1,9 mil para R$ 2,5 mil. 

A proposta também prevê a retomada da tributação sobre a distribuição dos lucros e dividendos, além do 
fim dos juros sobre capital próprio, o que já era previsto pelo mercado. A surpresa se deu pelo fato da cobrança 
proposta ser de 20%. O setor produtivo não
governo de compensar a redução do IR, reavendo a tributação sobre lucros e dividendos, eleva a carga tributária 
imposta sobre pessoas jurídicas. Com isso, o Ibovespa perdeu partes dos ganhos, a
130.776 pontos, e fechou o mês com leve alta de 0,46% aos 126.801 pontos. O índice acumula alta de 6,55% 
em 2021. 

A inflação continua pressionando os juros de curto prazo, a curva de juros apresentou uma oscilação para 
cima, principalmente em relação aos juros de curta e média duração, já refletindo a sinalização do Copom de 
que pode haver um aumento de 1 p.p. na próxima reunião.

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenho negativo entre os principais índices de ren
fixa. O destaque positivo ficou com o IMA

A tendência de valorização cambial da moeda brasileira tem persistido.
queda de 4,40%, cotado a R$ 4,97. O fluxo de recursos para países emergentes continu
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O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 12,2% em junho ante maio. Em comparação com o mesmo período de 
2020, o índice apresentou alta de 47,6%. 

Após 3 meses de queda, a produção industrial brasileira avançou 1,4% em maio, de acordo com dados do 
IBGE. O resultado positivo eleva a atividade econômica para níveis pré-pandemia. O setor acumula alta de 
13,1% desde o início do ano, e 4,9% nos últimos 12 meses. Apesar do resultado positivo, a indústria nacional 
ainda está 16,7% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. 

O desemprego no Brasil atingiu 14,7% no trimestre encerrado em abril, se mantendo ainda em patamar 
recorde, segundo divulgou, no dia 30 de junho, o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de 

feira (25/06/2021) , ao congresso, uma ampla reformulação n
Renda de pessoas físicas e empresas, com desoneração para a classe média, mas aumento da tributação sobre 
o ganho de capital. A proposta eleva em 31% a faixa de isenção do IR da pessoa física, que sobe dos atuais R$ 

proposta também prevê a retomada da tributação sobre a distribuição dos lucros e dividendos, além do 
fim dos juros sobre capital próprio, o que já era previsto pelo mercado. A surpresa se deu pelo fato da cobrança 
proposta ser de 20%. O setor produtivo não digeriu positivamente a proposta, considerando que a forma do 
governo de compensar a redução do IR, reavendo a tributação sobre lucros e dividendos, eleva a carga tributária 
imposta sobre pessoas jurídicas. Com isso, o Ibovespa perdeu partes dos ganhos, após ter atingido o recorde de 
130.776 pontos, e fechou o mês com leve alta de 0,46% aos 126.801 pontos. O índice acumula alta de 6,55% 

A inflação continua pressionando os juros de curto prazo, a curva de juros apresentou uma oscilação para 
rincipalmente em relação aos juros de curta e média duração, já refletindo a sinalização do Copom de 

que pode haver um aumento de 1 p.p. na próxima reunião. 

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenho negativo entre os principais índices de ren
fixa. O destaque positivo ficou com o IMA-B 5+ que subiu 0,83% no mês. 

A tendência de valorização cambial da moeda brasileira tem persistido.  O dólar fechou o mês em 
queda de 4,40%, cotado a R$ 4,97. O fluxo de recursos para países emergentes continu
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O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Confederação Nacional do Comércio de 
aio. Em comparação com o mesmo período de 

Após 3 meses de queda, a produção industrial brasileira avançou 1,4% em maio, de acordo com dados do 
andemia. O setor acumula alta de 

13,1% desde o início do ano, e 4,9% nos últimos 12 meses. Apesar do resultado positivo, a indústria nacional 

stre encerrado em abril, se mantendo ainda em patamar 
recorde, segundo divulgou, no dia 30 de junho, o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de 

, ao congresso, uma ampla reformulação no Imposto de 
Renda de pessoas físicas e empresas, com desoneração para a classe média, mas aumento da tributação sobre 
o ganho de capital. A proposta eleva em 31% a faixa de isenção do IR da pessoa física, que sobe dos atuais R$ 

proposta também prevê a retomada da tributação sobre a distribuição dos lucros e dividendos, além do 
fim dos juros sobre capital próprio, o que já era previsto pelo mercado. A surpresa se deu pelo fato da cobrança 

digeriu positivamente a proposta, considerando que a forma do 
governo de compensar a redução do IR, reavendo a tributação sobre lucros e dividendos, eleva a carga tributária 

pós ter atingido o recorde de 
130.776 pontos, e fechou o mês com leve alta de 0,46% aos 126.801 pontos. O índice acumula alta de 6,55% 

A inflação continua pressionando os juros de curto prazo, a curva de juros apresentou uma oscilação para 
rincipalmente em relação aos juros de curta e média duração, já refletindo a sinalização do Copom de 

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenho negativo entre os principais índices de renda 

 

O dólar fechou o mês em 
queda de 4,40%, cotado a R$ 4,97. O fluxo de recursos para países emergentes continua à medida que a 
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taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias 
desenvolvidas são mantidos. 

Mesmo com a instabilidade, o S&P 500 apresentou crescimento moderado, conseguindo reverter o 
cenário no final do mês e fechou atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real 
impactou negativamente o Global BDRX que fechou o mês com queda de 0,28%.

4. ATUALIZAÇÃO E NOVOS CREDENCIAMENTOS 
INVESTIMENTOS 

Para o procedimento de seleção das Institui
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 
MPS nº 519/2011. A Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou 
permitindo novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 
ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 
3.922/2010). Com isso, foi verificada
divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º
Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes
instituicoes-e-produtos-de-investimento/

 
No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 

de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

Durante o mês de Julho de 2021, 
Fundos de Investimento abaixo. A deliberação sobre o
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

INSTITUIÇÃO 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

SANTANDER SECURITIES SERVICES 
BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S.A. 

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS 
ESTRUTURADOS LTDA* 

* Instituição suspensa por não enviar toda documentação solicitada, conforme Portaria n

 
Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
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taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias 

Mesmo com a instabilidade, o S&P 500 apresentou crescimento moderado, conseguindo reverter o 
e fechou atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real 

impactou negativamente o Global BDRX que fechou o mês com queda de 0,28%. 

NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES

o de seleção das Instituições Financeiras foi considerad
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010,
novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 

3.922/2010). Com isso, foi verificada a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 
divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento
investimento/”. 

No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 
de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

de 2021, foi analisada a documentação da Instituição Financeira
. A deliberação sobre o credenciamento será realizada

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

CNPJ PRESTADOR 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20 
GESTOR / 

DISTRIBUIDOR 

SANTANDER SECURITIES SERVICES 
BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S.A.  62.318.407/0001-19 
ADM / 

CUSTODIANTE  

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00 ADM  

DE RECURSOS LTDA 03.983.856/0001-12 
GESTOR / 

DISTRIBUIDOR  

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS 
ESTRUTURADOS LTDA*  22.119.959/0001-83 GESTOR 

* Instituição suspensa por não enviar toda documentação solicitada, conforme Portaria n

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do 
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 
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taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias 

Mesmo com a instabilidade, o S&P 500 apresentou crescimento moderado, conseguindo reverter o 
e fechou atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real 

DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE 

ções Financeiras foi considerada toda a regulamentação 
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

a Resolução CMN nº 3.922/2010, 
novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 

a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 
da Portaria MPS nº 519/2011, no 

rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 
69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 

documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021. 

foi analisada a documentação da Instituição Financeira e seu respectivo 
será realizada na reunião do Comitê de 

 CATEGORIA 

 
Art. 15  

 
Art. 15 

Art. 15 

 

DEMAIS 
ADM/GESTOR  

DEMAIS 
ADM/GESTOR  

* Instituição suspensa por não enviar toda documentação solicitada, conforme Portaria nº 70 de 02 de junho de 2021  

estão contidas no site do mesmo 
seguinte endereço eletrônico: 
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https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes
de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mens
acompanhadas internamente pela Diretoria

 
5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
destinados ao pagamento dos benefício
Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
Investimentos em conjunto com a empresa de 
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos 
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados 
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando
riscos inerentes a carteira e ao mercado 
intrínseco) evitando que a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
que com uma diversificação eficiente
diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários
maior segurança e  liquidez, que resultará
deste relatório. 

5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI
carteira:
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https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mens

acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer risco oportuno.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
efícios concedidos e a conceder no âmbito do I

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
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, 

ação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, 
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.  

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 
ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancora

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários
que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de Junho/2021 com os

de Investimentos 
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com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

risco oportuno. 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 
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 
e os membros do comitê de investimentos. No 

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-
princípios de segurança, rentabilidade, 

ação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Dessa forma, a 
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de aperfeiçoá-la e 

métodos quantitativos e qualitativos, 

objetivo de mitigar ao máximo os 
xposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e 
que também serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 
ALOCAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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5.3. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 
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5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

 5.6. ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA

 Os indicadores chamados popularmente no mercado
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
comparação também a rentabilidade da carteira: 
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5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices 
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
comparação também a rentabilidade da carteira:  

de Investimentos 
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enchmarks formam um conjunto de índices 
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 
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5.7. RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos
desempenho no período de referência:
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de Junho/2021 do FUNPREI teve o seguinte 
desempenho no período de referência: 
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do FUNPREI teve o seguinte 
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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 são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré
na Política de Investimentos. Para todas a
denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 
detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação
podendo ser acessado através do Link:

apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs também
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 
movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  
Movimenta

ção 

113/2021 R$ 600.000,00  Aplicação

114/2021 R$ 1.000.000,00 Resgate
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TRIMONIAL MENSAL 

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 

APLICAÇÃO E RESGATES  

autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré
. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

“Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimentações são minuciosamente 
detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

Link:  https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos

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 

realizadas no mês de Maio de 2021:  

Movimenta
CNPJ Fundo Nome Fundo 

Efetivação

plicação 30.036.235/0001-02 

CAIXA INDEXA 
BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO 

LP 

02/06/2021

esgate 14.508.605/0001-00 

CAIXA BRASIL 
IRF-M TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

07/06/2021

de Investimentos 
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autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-definidos 
são preenchidos os formulários 

as movimentações são minuciosamente 
. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

Data 
Efetivação 

Alçada de 
deliberação 

02/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 
29/04/2021. 

07/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
05/2021, no dia 
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116/2021 R$ 1.000.000,00 Aplicação

117/2021 R$ 1.900.000,00 Resgate

127/2021 R$ 1.900.000,00 Resgate

129/2021 R$ 1.900.000,00 Aplicação

125/2021 R$ 3.826.772,05 Resgate

134/2021 R$ 2.000.000,00 Resgate

137/2021 R$ 1.050.000,00 Aplicação

136/2021 R$ 3.000.000,00 Aplicação

135/2021 R$ 3.826.772,05 Aplicação
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plicação 17.502.937/0001-68 

CAIXA 
INSTITUCIONAL 
FI AÇÕES BDR 

NÍVEL I 

07/06/2021

esgate 23.215.097/0001-55 

CAIXA BRASIL 
GESTÃO 

ESTRATÉGICA 
FIC RENDA FIXA 

08/06/2021

esgate 15.154.220/0001-47 
CAIXA SMALL 

CAPS ATIVO FI 
AÇÕES 

17/06/2021

plicação 23.215.097/0001-55 

CAIXA BRASIL 
GESTÃO 

ESTRATÉGICA 
FIC RENDA FIXA 

27/06/2021

esgate 02.887.290/0001-62 
ITAÚ 

DIVIDENDOS FI 
AÇÕES 

17/06/2021

esgate 14.508.605/0001-00 

CAIXA BRASIL 
IRF-M TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

22/06/2021

ação 17.502.937/0001-68 

CAIXA 
INSTITUCIONAL 
FI AÇÕES BDR 

NÍVEL I 

23/06/2021

plicação 14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A 

TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

22/06/2021

plicação 14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A 

TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

22/06/2021
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26/05/2021. 

07/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
05/2021, no dia 
26/05/2021. 

08/06/2021 

Realizado a partir 
da Solicitação da 
Diretoria 
Administrativa e 
Financeira para 
pagamento da 1ª 
parcela dos 
aposentados e 
pensionistas 

17/06/2021 

Plano de 
contingência para 
reenquadramento 
da carteira 

27/06/2021 

Plano de 
contingência para 
reenquadramento 
da carteira 

17/06/2021 

Plano de 
contingência para 
reenquadramento 
da carteira 

22/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
05/2021, no dia 
26/05/2021. 

23/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
05/2021, no dia 
26/05/2021. 

22/06/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
05/2021, no dia 
26/05/2021. 

22/06/2021 

Plano de 
contingência para 
reenquadramento 
da carteira 
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142/2021 R$ 485.226,16  Amortização

143/2021 R$ 219.744,52  Amortização

 

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
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 de

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita consid
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 
vigente. 

Ademais, como parâmetros de 
a carteira, serão observadas as referências abaixo 
reavaliação destes ativos sempre que as referências pré
ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

7.1 RENDA FIXA 

 7.1.1 RENDA FIXA – FUNDOS QU

 Fundos que investem em Títulos 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN
com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 
vencimento dos seus papéis: 

 IRF-M, TPF pré-fixado sem especificação de prazo dos títulos; 

 IRF-M1, TPF pré-fixado com prazo de até 1 ano;
 IRF-M1+, TPF pré-fixado com prazo maior do
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Amortização 16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII - 

REIT11 
30/06/2021

ação 16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII - 

REIT11 
30/06/2021

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
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 

serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos 
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita consid
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

 monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecido
destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Polític

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.

FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ-FIXADOS 

ítulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado 

es índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

sem especificação de prazo dos títulos;  

fixado com prazo de até 1 ano; 
fixado com prazo maior do que 1 ano. 
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30/06/2021 
Amortização do 
Fundo Imobiliário 

30/06/2021 
Amortização do 
Fundo Imobiliário 

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 

dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre 
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

cento) do valor alocado neste segmento. 

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento. 

prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Série F ou Tesouro Prefixado 

es índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 
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Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
verificado no gráfico de retorno acumulad
com o período de 2 anos. 

7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 
IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão ap
de acordo com essas divisões: 

 IMA-B, TPF indexado à inflação 
 
Nenhum dos fundos dessa classe

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
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Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também pode ser 

de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO 

ítulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
ços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
, conforme também pode ser 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

 

indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
resentados os indicadores de risco e retorno 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
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No longo prazo, os dois ativos
benchmarks, conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
o seu benchamak, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 
ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos
dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Polític
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
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o longo prazo, os dois ativos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dis

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
s fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos
ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks 
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tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
diagrama de dispersão abaixo, 

 

 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
s fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Nenhum 
a de investimentos e tiveram 
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Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, r
anos. Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 
IMA-B 5, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento

 IMA-B 5+ , TPF indexado à inflação com 
 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF
investimentos, mesmo com o IMA-B 5+
padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, 
prazo menor do que outros que formam índice, 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.
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tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 
, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento. 

B 5+ , TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais; 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
B 5+ tendo ultrapassado, devido a sua maior volatilidade.

risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, 
prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 
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tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
etirado do sistema quantum, com o período de 2 

Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
, devido a sua maior volatilidade. O fundo mantém um 

risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, 
diagrama de dispersão abaixo, 
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 IDKA IPCA 2A , TPF indexado 

O Índice de Duração Constante ANBIMA
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índ
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 
ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado.
reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como 
2 anos. 

O fundo dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark.

  No longo prazo, também teve
conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 
sistema quantum, com o período de 2 anos. 

7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO ATIVA
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indexado à inflação com Duração constante de 2 anos

Índice de Duração Constante ANBIMA, conhecido como IDKA, apresenta o comportamento de 
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índ
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 
ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado. A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 

os Públicos Federais indexados à inflação como NTN

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark. 

também teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 
conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do 
sistema quantum, com o período de 2 anos.  

FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES 
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Duração constante de 2 anos; 

, apresenta o comportamento de 
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 

A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 
NTN-Bs com o vencimento de 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do 
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Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações 
preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 
papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN
Juros Semestrais). 

Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos.

Essas estratégias dependem bastante da visão do
mais diferentes entre si. Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referê
desempenho do Fundo Caixa Gestão Estratégica 
teve um retorno maior do que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme 
verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

7.1.4 RENDA FIXA – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa. 

O único ativo presente na carteira que 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 
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gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
 formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

(as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos. 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referê

Fundo Caixa Gestão Estratégica nos períodos de referência, podemos perceber que
que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

s alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa.  

na carteira que é comparado ao CDI, é o Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 
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gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 

 

gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referência, podemos destacar o 

podemos perceber que o fundo 
que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme também pode ser 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

s alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 
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aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com
necessidade de utilização do recurso. 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno com
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

 

7.2 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é uma
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como
outros, de acordo com a sua política de investimentos. 

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimerc
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 
Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.
tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 
necessidade de utilização do recurso.  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa

, de acordo com a sua política de investimentos.  

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 

Com Hedge Cambial. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao 
tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado. 
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a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
ks, conforme pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

 

que tem uma política de 
renda fixa, ações, câmbio, entre 

ado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 7.4.1 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

Porém, essa característica é comum devido ao 
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7.3 RENDA VARIÁVEL 

7.3.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características,
indicador de desempenho das ações negociadas n
composta pelas ações de companhias listadas na 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 
de capitais. 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 
benchmark Ibovespa: 

O destaque positivo no mês fic
superior aos demais. O Sulamerica Equities FIA
Ibovespa e ficaram no campo positivo.
Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao Ibovespa 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.
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IBOVESPA (IBOV) 

o as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos 

pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 

ficou por conta do Sulamerica Selection FIC Ações, com desempenho bem 
Sulamerica Equities FIA e o BTG Pactual Absoluto Insti FIC Ações também superaram o 

Ibovespa e ficaram no campo positivo. No ano, os destaques positivos são o Sulamerica Selection FIC Ações, o
Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao Ibovespa 

enhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

ndo superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 
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utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
uma carteira teórica de ativos 
aos critérios previstos na sua 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o 

 

Sulamerica Selection FIC Ações, com desempenho bem 
e o BTG Pactual Absoluto Insti FIC Ações também superaram o 

o Sulamerica Selection FIC Ações, o 
Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao Ibovespa  

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

ndo superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
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7.3.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS 

 Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como b
índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 
na sua metodologia. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 
crescimento mais elevado. 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o 
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

SMALL CAPS (SMLL) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

ica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 
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enchmark o Índice Small Caps, 
refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

ica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
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7.3.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das
investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio.
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 
visão de longo prazo. 

O fundo dessa classe nao ultrapassou os limites de VAR definido na
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 
com a sua característica. Isso acontece devido a ser
superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos
quantum, com o período de 2 anos. 
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DIVIDENDOS (IDIV) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos 

s, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Essa estratégia de investimentos visa investir 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

. Isso acontece devido a ser um fundo de gestão ativa, que faz
so também pode ser verificado nos gráficos de dispersão abaixo, retirado do sistema 
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 
que se destacaram em termos de remuneração dos 

Essa estratégia de investimentos visa investir 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

 

Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

gestão ativa, que faz alocações buscando 
dispersão abaixo, retirado do sistema 
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7.4 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utiliza
ativos descorrelacionados com o mercado local. 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. 

Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 
a seguir. 

7.4.1 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
sofrem o impacto da variação do câmbio
(moeda original), principal indicador do mercado acionário americano
mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com p
Por  terem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 

Pelos mesmos motivos apontados anteriormente
Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi L

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. O
Ações teve um desempenho bem superior a
longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 
com o início do dia 24/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os fundos.
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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável.  

exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

, principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World
mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos

m mais aderência à política de investimentos desses fundos.  

s apontados anteriormente, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 
Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP, que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. O Axa Fram Dig 

superior ao seu benchmark no mês, continuando com um 
longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

data em que tinha o histórico de todos os fundos. 
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dos para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
enchmark foram utilizados o S&P 500 

, e o MSCI World (moeda original), que 
resença global e em países desenvolvidos. 

, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 
que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).  

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
Axa Fram Dig Econ Adv IE FIC 

com um bons resultados no 
longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

7.4.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
sofrem o impacto da variação do câmbio
BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exter
MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 
desenvolvidos. 

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 
um bom desempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano
maior período. 

O Caixa Institucional Ações BDR nível I 
investimentos e teve indicadores de risco e retorno 
Opportunities ADV IR FIC Ações teve um desempenho 
com um desempenho bem superior no longo prazo, 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 
fundos. 

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 
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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com ri
MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 

um bom desempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano

Caixa Institucional Ações BDR nível I não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
investimentos e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark.  
Opportunities ADV IR FIC Ações teve um desempenho bem abaixo do seu benchmark no mês, mas continua 

um desempenho bem superior no longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

ev 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 
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Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
ram utilizados: o índice Global 

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
ior, contando com risco cambial; o índice 

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

 

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 

um bom desempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano e nas janelas de 

ltrapassou os limites de VAR definido na Política de 
compatíveis com o seu benchmark.  Já o MS Global 

do seu benchmark no mês, mas continua 
o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

ev 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 
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crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrig
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

CNPJ 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 
deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 
processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 
documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o

Durante os últimos meses, 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
 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

CNPJ - CNPJ 17.213.821/0001-09 
Este Fundo vem passando pelo processo de liquid

pela Diretoria de Investimentos, que vem 
informações sobre o andamento da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo dess
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 
anteriormente, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados.

  
Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 
 

“Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 
liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 
2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da ren
Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando 
que não foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos 
termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 
enquanto presta
de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de 
ativos, e provisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das 
ações da Companhia Cais Mauá do Brasi
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também fo
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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 j

FUNDO ENQUADRAMENTO

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

ORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 

SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

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 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram
inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

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:

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas caso que é 
pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias entre cotistas e re
informações sobre o andamento da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo dess
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 

, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados. 

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá 

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 
liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 
2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da ren
Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando 
que não foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos 
termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 
enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 
de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de 
ativos, e provisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das 
ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital 
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi sol
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ados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 

inclusive, de ações judiciais. 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 
tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

tiveram ciência de todo esse 
Todos tiveram acesso a esses 

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: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

ação das suas cotas caso que é acompanhado de perto 
ndo das Assembleias entre cotistas e repassando todas as 

informações sobre o andamento da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 

 

e Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá  

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 
liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 
2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD 
Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando 
que não foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos 
termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 

doras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 
de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de 
ativos, e provisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das 

l S.A., sociedade anônima de capital 
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80” 

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
i informado que foi solicitado o 
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acompanhamento jurídico e contábil 
empresa investida. 

 
No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu 

do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001
Conforme ata da reunião, foram: 

 
 “discutidas
de Investimento em Participações C
da ICVM 578 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 
direitos e obrigações; 
Administração; 
Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 
5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 2

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 
enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.

 
No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital d

histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 
 
“item 5: 
passados m
transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que 
os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e
contato@ladcapital.com.br, até o 
operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do 
Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimen
medidas judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos 
ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 2

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo.
mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora 
publicado, foi enviado mais uma vez um

  
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
participação da Sra. Raquel Gouveia, 
Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do Ipojuca
reunião também contou com a prese
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 invest
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 sobre os reflexos da liquidação do fundo através da entrega das ações da 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mau
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

iscutidas a seguinte ordem do dia: 1. relatar a liquidação do acionista Fundo 
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos 
da ICVM 578 2 . Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 
direitos e obrigações; 3 . destituição dos atuais membros do
Administração; 4. eleição de novos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 

Outros assuntos de interesse da Companhia.” 

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.

ço de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve 
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 

item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 
passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a 
transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que 
os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e
contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja 
operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do 
Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimen
medidas judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos 
ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido enviados diversos e

mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 
publicado, foi enviado mais uma vez um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 
dimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 

no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, 
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 IpojucaP

a presença de alguns representantes de outras instituições
seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 

o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 
s 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 invest
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sobre os reflexos da liquidação do fundo através da entrega das ações da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80. 

relatar a liquidação do acionista Fundo 
ais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos 

. Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 

. destituição dos atuais membros do Conselho de 
eleição de novos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 

o de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que a LAD ainda não tinha 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes. 

ivulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve 
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o  

Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 
ais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a 

transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que 
os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e-mail 

dia 31 de março de 2021, para que seja 
operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a respectiva 
data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do 
Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará 
medidas judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos 
ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.”  

o de 2020 com os membros do Comitê de 
tinham sido enviados diversos e-

mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 

mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos. 

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 
dimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 

entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a 
do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de 

Prev. Além dos cotistas, a 
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 
o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 

s 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 
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sobre o processo da companhia investida 
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul

 
Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio 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 d
caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado. 

 
Considerando os riscos incorridos para a resolução do problema, foi feita uma

cotistas, com a colaboração das Assessori
analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurídicos de 
cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas.

 
No dia 09 de Junho de 2021, houve no

de São Gonçalo do Amarante repassou um resumo da análise da documentação enviada pela LAD, além de 
falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 
a sua participação na Cais Mauá S.A.
documentação ficará em sua sede é até o dia 31/07/2021.

 
Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 

advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 
dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor de Investimentos, 
Diretor Jurídico do Ipojucaprev e de 
RPPS. Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais M
01/04/2021, com isso, a partir desse dia
a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em
CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 
seria lançado no sistema da contabilidade.
consultoria.  

 
Durante o mês de Julho de 2021, foram realizadas duas novas reuniões entre os cotistas. A primeira 

aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 
Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides
seguintes pontos: 

“O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativ
no ambiente do Mercado de Capitais. Tal estratégia evita que o cotista RPPS receba participação 
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 
Capitais para buscar a realização do Ativo (monetização). 

Para isso, foi exposto a necessidade de imersão nas questões que envolvem o histórico do 
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 
aos cotistas que a proposta a seguir deve ser
Previdência, MP e PF). Considerando o princípio da transparência, importante elucidar aos 
cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 
âmbito da Res 3922 (não existe vedação expressa)

O projeto se baseia na estruturação de um diagnóstico e de um Plano de Liquidação 
(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 
transformação do FIP em um FIDC NP específico para carregar ativos judiciais, com o 
enquadramento dos Cotistas RPPS em um plano de liquidação.
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sobre o processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100

s documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio 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 d
caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado.  

Considerando os riscos incorridos para a resolução do problema, foi feita 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, como os riscos jurídicos de 
cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas. 

No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotistas, na qual o 
repassou um resumo da análise da documentação enviada pela LAD, além de 

falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 

S.A. De acordo com o último e-mail enviado pela LAD, o prazo em que a 
sede é até o dia 31/07/2021. 

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 
advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 

de 2021 com a participação do Diretor de Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev,
 representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao 

Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 
desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado 

a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em
CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 

a contabilidade. Até o fechamento desse relatório, não foi obtido retorno por parte da 

mês de Julho de 2021, foram realizadas duas novas reuniões entre os cotistas. A primeira 
aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 
Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados, no qual foram discutidos os 

O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativ
no ambiente do Mercado de Capitais. Tal estratégia evita que o cotista RPPS receba participação 
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 
Capitais para buscar a realização do Ativo (monetização).  

o, foi exposto a necessidade de imersão nas questões que envolvem o histórico do 
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 
aos cotistas que a proposta a seguir deve ser submetida aos órgãos reguladores (Se
Previdência, MP e PF). Considerando o princípio da transparência, importante elucidar aos 
cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 

22 (não existe vedação expressa). 
e baseia na estruturação de um diagnóstico e de um Plano de Liquidação 

(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 

mação do FIP em um FIDC NP específico para carregar ativos judiciais, com o 
enquadramento dos Cotistas RPPS em um plano de liquidação.”  
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contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida 
54.2019.4.04.7100.   

s documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio 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 

Considerando os riscos incorridos para a resolução do problema, foi feita uma nova reunião entre os 
de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que seriam 

analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurídicos de 

 consultor jurídico do RPPS 
repassou um resumo da análise da documentação enviada pela LAD, além de 

falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi acordado que todos os 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 

mail enviado pela LAD, o prazo em que a 

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 
advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 

Presidente do Ipojucaprev, do 
representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao 

auá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 
, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado 

a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 2021. A 
CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 

Até o fechamento desse relatório, não foi obtido retorno por parte da 

mês de Julho de 2021, foram realizadas duas novas reuniões entre os cotistas. A primeira 
aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 

Advogados Associados, no qual foram discutidos os 

O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativo 
no ambiente do Mercado de Capitais. Tal estratégia evita que o cotista RPPS receba participação 
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 

o, foi exposto a necessidade de imersão nas questões que envolvem o histórico do 
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 

submetida aos órgãos reguladores (Secretaria da 
Previdência, MP e PF). Considerando o princípio da transparência, importante elucidar aos 
cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 

e baseia na estruturação de um diagnóstico e de um Plano de Liquidação 
(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 

mação do FIP em um FIDC NP específico para carregar ativos judiciais, com o 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

 
 Já no dia 20 de Julho de 2021

outras possíveis soluções para o caso, mas acabaram decidindo, por maioria dos votos do
anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados
contato com os órgãos reguladores 
mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 
Saliente-se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação
partes dos cotistas. Paralelamente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 
a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A.

 
 FIP GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGI
 
A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 
administradora do GERAÇÃO DE ENERG
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF
responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 
578/2016 (“ICVM 578/16”), que tem por objetivo deliberar sobre a matéria abaixo:

 
1) Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 

Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN O
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 
custo da referida contratação. 

 
Empresa
Avaliadora

Wulaia

Apsis 

PWC (Price)
*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão ser reembolsadas.

 
A recomendação da Gestora, BRPP

Fundo RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários L
Ltda., que possui o preço mais competitivo.
e do gestor do Fundo, a orientação de voto do Ipojucaprev é pela aprovaç

 
 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Este relatório visa 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 ocorr

relação a Política 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 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, po
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Já no dia 20 de Julho de 2021, a proposta foi discutida novamente entre os cotistas, que analisaram 
soluções para o caso, mas acabaram decidindo, por maioria dos votos do

anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados
contato com os órgãos reguladores (Secretaria da Previdência, MP e PF) visando obter a autorização dos 
mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 

se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação
Paralelamente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 

a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A.

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do 
Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), convoca os cotistas a 

responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 
M 578/16”), que tem por objetivo deliberar sobre a matéria abaixo: 

Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 
Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN O
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 

Empresa 
Avaliadora 

Prazo para 
elaboração 

 
Valor* 

Wulaia 3 a 4 semanas 18.000,00

 20 dias úteis 35.000,00

C (Price) 3 a 4 semanas 58.582,31
*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão ser reembolsadas.

A recomendação da Gestora, BRPP Gestão de Produtos Estrutuados LTDA
e Valores Mobiliários Ltda é pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira 

Ltda., que possui o preço mais competitivo. Considerando o menor custo e as recomendações do administrador 
e do gestor do Fundo, a orientação de voto do Ipojucaprev é pela aprovação da proposta da Wulaia.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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 

vação 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 ocorr
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 
ransparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. 

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à disposição para esclarecer 
qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, po

de Investimentos 
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, a proposta foi discutida novamente entre os cotistas, que analisaram 
soluções para o caso, mas acabaram decidindo, por maioria dos votos dos presentes, por dar 

anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados para que entrassem em 
visando obter a autorização dos 

mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 
se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação por 

Paralelamente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 
a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A. 

11.490.580/0001-69  

, com endereço na Rua do 
Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 

IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
69 (“Fundo”), convoca os cotistas a 

responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 

Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 
Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e 
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 

18.000,00 

35.000,00 

58.582,31 
*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão ser reembolsadas. 

Gestão de Produtos Estrutuados LTDA, e da Administradora do 
é pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira 

Considerando o menor custo e as recomendações do administrador 
ão da proposta da Wulaia. 

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 

vação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos 

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em 
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 
ransparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.  

disposição para esclarecer 
qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 
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discussões e apontamentos dos Órgãos C
da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.
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sões e apontamentos dos Órgãos Colegiados; Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto 
com o Comitê de Investimentos. 
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PARECER Nº 07/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 28 de julho de 2021, no desempenho de suas competências 
de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações posteriores, após 
examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos referente a 
competência de junho, deliberam por sua APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva ou alteração. 
Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de 
Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado. 

 
 

 

Ipojuca-PE, 29 de julho de 2021 

 

 

 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 

MARCELO VILAS-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 
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AV I S O  L E G A L

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (“LEMA”) é uma consultoria de valores mobiliários

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre

perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da

legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”). Esse documento não constitui,

tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação

em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de

determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia.

A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras,

distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, quedistribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que

venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para

qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final

em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes,

sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas

obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que

tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas

classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança. Os

desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados futuros e nenhuma

declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades divulgadas não

são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O C e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l

Os índices de preço ao redor do mundo têm sistematicamente superado as expectativas. O avanço da inflação e a maior
confiança em relação a retomada das atividades estão exercendo impactos distintos sobre a condução das políticas monetárias.
Enquanto os países desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar aperto monetário, um grupo cada vez maior de países
emergentes estão adotando políticas mais contracionistas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na última quinta-feira, um acordo bipartidário para o plano de
infraestrutura, com objetivo de investimentos em portos, aeroportos, pontes e estradas. Estima-se que o plano injete US$ 1
trilhão na economia, abaixo dos US$ 2,3 trilhões do projeto original.

O acordo deu um novo fôlego aos índices acionários dos EUA. O S&P 500 fechou o mês em alta de 2,22% e já acumula alta de
14,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou o mês com variação positiva de 5,49%, acumulando alta de 12,53% em 2021.
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14,41% no ano, enquanto o NASDAQ fechou o mês com variação positiva de 5,49%, acumulando alta de 12,53% em 2021.

O Banco Central Europeu (BCE), reafirmou a posição de que os juros básicos vão continuar nos níveis atuais ou menores "até
que a perspectiva de inflação convirja de forma robusta" para sua meta, reiterando que continuará comprando bônus em ritmo
"significativamente" mais rápido do que no começo do ano.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China mostrou um salto de 9,0% em maio, comparando com o
mesmo período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A
leitura superou a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de alta de 8,6%. O resultado foi puxado especialmente
pelo ciclo de alta nos preços das commodities, o que levou o país a adotar medidas para tentar restringir a demanda por estes
ativos.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O C e n á r i o  n a c i o n a l

A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,53% em junho e já acumula 3,77% no ano, segundo dados do IBGE. O índice foi
puxado novamente pela energia elétrica, que tem apresentado alta nos preços por conta da crise hídrica brasileira. Além disto,
os contínuos reajustes nos preços dos combustíveis também influenciaram o resultado anualizado do IPCA. Diante deste
cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa Selic, em 75bps, chegando a 4,75% a.a., mas sinalizou a possibilidade de
aceleração deste movimento em sua próxima reunião.

Após três meses de queda, a produção industrial brasileira avançou 1,4% em maio, de acordo com dados do IBGE. O resultado
positivo eleva a atividade econômica para níveis pré-pandemia. O setor acumula alta de 13,1% desde o início do ano, e 4,9%
nos últimos 12 meses. Apesar do resultado positivo, a indústria nacional ainda está 16,7% abaixo do nível recorde, alcançado
em maio de 2011.

O governo propôs na sexta-feira, 25, ao congresso uma ampla reformulação no Imposto de Renda de pessoas físicas e

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

O governo propôs na sexta-feira, 25, ao congresso uma ampla reformulação no Imposto de Renda de pessoas físicas e
empresas, com desoneração para a classe média, mas aumento da tributação sobre o ganho de capital. A proposta também
prevê a retomada da tributação sobre a distribuição dos lucros e dividendos, além do fim dos juros sobre capital próprio. A
cobrança proposta de 20% não agradou o setor produtivo, que considerou que a proposta eleva a carga tributária imposta sobre
pessoas jurídicas.

Com isso, o Ibovespa perdeu partes dos ganhos, após ter atingido o recorde de 130.776 pontos, e fechou o mês com leve alta
de 0,46% aos 126.801 pontos. O índice acumula alta de 6,55% em 2021.

A inflação continua pressionando os juros de curto prazo, a curva de juros apresentou uma oscilação para cima, principalmente
em relação aos juros de curta e média duração, já refletindo a sinalização do Copom de que poderá haver um aumento de 1 p.p.
na próxima reunião.
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A F I X A J u n h o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 45.069.024,97 13,74% 595 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVI D+0 16/05/2023 2.173.118,57 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVI D+0 15/08/2022 1.359.354,50 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2022 204.376,83 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2024 2.153.416,89 0,66% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2022 1.593.709,46 0,49% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.245.725,59 0,38% 168 0,44% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 1.540.345,01 0,47% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 16/08/2024 3.440.922,00 1,05% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
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CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 16/08/2024 3.440.922,00 1,05% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 2.221.940,36 0,68% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2030 3.325.983,59 1,01% 25 1,33% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não há 45.778.014,65 13,95% 974 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP D+0 Não há 6.865.517,91 2,09% 1.044 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA D+0 Não há 27.819.920,47 8,48% 1.309 0,34% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 
LP

D+0 Não há 3.714.686,80 1,13% 393 0,23% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 22.066.729,08 6,73% 15.471 1,84% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA 
LP

D+2 Não há 13.348.337,03 4,07% 1.841 6,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 
FIXA

D+4 Não há 21.437.067,58 6,53% 196 1,43% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA 
FIXA

D+0 Não há 167.517,14 0,05% 302 0,03% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 
LP

Não se aplica Não se aplica 1.853,78 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

TOTAL RENDA FIXA 205.527.562,21 62,64% 100% de limite superior
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A VA R I Á V E L J u n h o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 7.854.325,44 2,39% 1.490 0,33% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC 
AÇÕES

D+4 ou D+33 Não há 9.232.358,86 2,81% 6.038 0,29%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 6.484.133,98 1,98% 12.690 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 8.377.408,70 2,55% 171 0,82% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.791.928,79 2,07% 5.678 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 5.186.826,13 1,58% 37.076 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 5.096.874,75 1,55% 8.458 0,62% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 9.777.899,86 2,98% 238 3,10% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI LP D+1 Não há 13.797.795,93 4,21% 15.736 0,60% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 15.097.295,12 4,60% 16.802 0,76% Artigo 8º, Inciso III
Não se aplica Não se aplica 2.703.360,86 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.703.360,86 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 85.557,98 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 1.902.256,72 0,58% 6,35% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -
VLJS11

S/Info Não se aplica 2.443.539,19 0,74% 5,11%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 94.831.562,32 28,90% 30% de limite máximo

AXA WF FRAM DIGITAL ECON ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+6 du Não há 4.028.808,45 1,23% 8.246 0,68%
Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+5 Não há 3.072.638,08 0,94% 17.822 0,19%
Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 20.632.616,45 6,29% 427 0,72% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 27.734.062,98 8,45% 10% de limite máximo

PL TOTAL 328.093.187,51 100,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21,95

PL TOTAL 328.093.209,46
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
24 fundos (com liquidez)

14 fundos (sem liquidez imediata)

38 fundos (total)

PATRIMÔNIO
R$ 275,55 milhões (com liquidez até 30 dias)

R$ 27,38 milhões (de 30 a 365 dias)

R$ 18,01 milhões  (acima de 365 dias)

R$ 7,13 milhões (Fundos estressados/

ilíquidos)

J u n h o / 2 1

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

R$ 328,09 milhões (total)

INSTITUIÇÕES GESTORAS: 13 (total)
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C A R T E I R A P o r  e n q u a d r a m e n t o  ( % )  

56,06% 17,92% 8,81% 6,58%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres
Artigo 8º, Inciso III - Multimercado Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral
Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN 183.921.123,71 56,06% 50,00% 100,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres 58.801.756,51 17,92% 18,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III - Multimercado 28.895.091,05 8,81% 5,00% 10,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral 21.604.584,72 6,58% 5,00% 40,00%

Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I 20.632.616,45 6,29% 4,00% 10,00%

Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior 7.101.446,53 2,16% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII 4.345.795,91 1,32% 1,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP 2.788.918,85 0,85% 1,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 1.853,78 0,00% 1,00% 5,00%

TOTAL 328.093.187,51 100,00% - -
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C A R T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

45,52% 16,02% 15,33% 8,93%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
BRADESCO ASSET MANAGEMENT
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
ITAÚ UNIBANCO
VINCI PARTNERS
XP ASSET MANAGEMENT
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS
SINGULARE INVEST
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C A R T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 149.346.344,40 45,52%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.553.001,22 16,02%

SUL AMERICA INVESTIMENTOS 50.289.840,72 15,33%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 29.921.393,02 8,93%

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM 10.772.703,87 3,28%

ITAÚ UNIBANCO 8.377.408,70 2,55%

VINCI PARTNERS 7.101.446,53 2,16%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

VINCI PARTNERS 7.101.446,53 2,16%

XP ALLOCATION 6.791.928,79 2,07%

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 5.186.826,13 1,58%

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 5.146.900,05 1,57%

SINGULARE INVEST 1.904.110,50 0,58%

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.245.725,59 0,38%

PLURAL 85.557,98 0,03%

TOTAL 328.093.187,50 100,00%
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C A R T E I R A P o r  í n d i c e  ( % )

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

GESTÃO ATIVA AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO IMA-B 5

IRF-M 1 AÇÕES - EXTERIOR (Dolarizado) IMA-B

AÇÕES - EXTERIOR (Hedgeado) MULTIMERCADO AÇÕES - SMALL / MID CAPS

AÇÕES - DIVIDENDOS IDKA IPCA 2 A IRF-M

FUNDO IMOBILIÁRIO IMA-B 5 + FIP

CDI FIDC DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
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C A R T E I R A P o r  í n d i c e  ( % )

INDICES VALOR (R$) % TOTAL

GESTÃO ATIVA 112.284.107,20 34,22%

AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO 36.085.888,39 11,00%

IMA-B 5 28.035.520,65 8,54%

IRF-M 1 27.819.920,47 8,48%

AÇÕES – EXTERIOR (Dolarizado) 23.705.254,53 7,23%

IMA-B 23.312.454,67 7,11%

AÇÕES – EXTERIOR (Hedgeado) 17.826.604,38 5,43%

MULTIMERCADO 15.097.295,12 4,60%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 14.338.459,42 4,37%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 14.338.459,42 4,37%

AÇÕES – DIVIDENDOS 8.377.408,70 2,55%

IDKA IPCA 2A 6.865.517,91 2,09%

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.345.795,91 1,32%

IRF-M 3.714.686,80 1,13%

IMA-B 5 + 3.325.983,59 1,01%

FIP 2.788.918,85 0,85%

CDI 167.517,14 0,05%

FIDC 1.853,78 0,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21,95 0,00%

TOTAL 328.093.209,46 100,00%
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R E N TA B I L I D A D E J u n h o / 2 1

0,21% 0,21% 0,22% 0,42% 0,83% 0,31% 0,32% 0,46% 0,97%

junho Meta junho

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

0,21% 0,21% 0,22%

-0,13%

0,42% 0,83% 0,31%

-0,32%

0,32% 0,46%

-0,28%

0,97%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 
2A

IMA-GERAL 
EX-C

IBOVESPA GLOBAL 
BDRX
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R E N TA B I L I D A D E  A C U M U L A D A 2 0 2 1

1,29% 1,28% 1,87%

6,54%

10,06%

6,47%

Rentabilidade acumulada Meta acumulada
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0,81%

-1,58%
-3,30%

1,29%

-0,72%
-2,55%

1,28% 1,87%

-0,34%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 
2A

IMA-GERAL 
EX-C

IBOVESPA GLOBAL 
BDRX
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R E N TA B I L I D A D E  A C U M U L A D A J u n h o / 2 1

6,47%

1,71%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
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Mês Meta atuarial Rentabilidade Meta acumulada Rentabilidade acumulada

Janeiro 0,67% -0,74% 0,67% -0,74%

Fevereiro 1,24% -0,93% 1,92% -1,66%

Março 1,42% 0,87% 3,37% -0,81%

Abril 0,73% 0,78% 4,12% -0,03%

Maio 1,27% 1,29% 5,45% 1,25%

Junho 0,97% 0,45% 6,47% 1,71%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Meta acumulada Rentabilidade acumulada
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

O IPOJUCAPREV adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de

mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas

reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas 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.

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI

Treynor -
CDI/IMA 

GERAL EX-
C

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 meses

36 
meses

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVI 0,11% 2,59% 1,23% -0,90 -0,02 -0,68% 1,34% -0,30% 2,72% 9,05% 26,81%

BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF 0,33% 2,44% 1,16% 0,13 0,00 -0,80% 1,39% -0,45% 2,16% 8,37% 25,36%

CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF -0,00% 2,04% 0,97% -1,82 -0,04 0,72% 1,01% 0,93% 2,83% 12,77% 31,81%

IMA Geral ex-C 0,32% 2,19% 1,04% 0,07 0,00 -0,34% 1,41% -0,00% 2,86% 9,23% 26,63%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 meses

36 
meses

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA 0,35% 4,48% 2,13% 0,12 0,01 -0,68% 2,20% -0,00% 6,50% 11,28% 39,87%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA 
LP 0,47% 6,20% 2,94% 0,34 0,02 -0,36% 2,59% 0,47% 8,11% 11,95% 44,16%

IMA-B 0,42% 5,13% 2,44% 0,29 0,01 -0,72% 2,39% 0,05% 7,71% 12,74% 45,67%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B 5

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF 
PREVI -0,25% 3,08% 1,46% -2,15 -0,07 1,43% 1,81% 1,78% 5,98% 16,72% 39,51%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

PREVI
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF 
PREVI 0,36% 1,83% 0,87% 0,37 0,01 2,22% 1,69% 2,47% 7,05% 16,78% 37,35%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVI 0,35% 1,77% 0,84% 0,29 0,01 2,19% 1,67% 2,44% 6,20% 12,84% 26,49%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI 0,04% 2,73% 1,30% -1,17 -0,04 1,24% 1,77% 1,66% 5,74% 14,64% 34,01%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVI 0,35% 1,77% 0,84% 0,28 0,01 2,19% 1,67% 2,44% 6,98% 16,62% 37,08%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF -0,04% 2,85% 1,35% -1,45 0,68 -1,22% 2,01% -0,90% -29,00% -27,00% -19,46%

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF -0,33% 4,03% 1,91% -1,87 -0,06 -2,30% 1,88% -1,71% 0,02% 5,13% 21,02%

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF -0,32% 4,03% 1,91% -1,86 -0,06 -2,28% 1,88% -1,69% 0,02% 4,76% 21,15%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF 
LP -0,18% 4,24% 2,01% -1,37 -0,05 0,14% 1,69% 0,36% 4,22% 12,67% 31,70%

IMA-B 5 -0,13% 3,22% 1,53% -1,62 -0,05 1,29% 1,59% 1,65% 6,07% 15,42% 32,56%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B5+

Retorno

Ano
3 

meses
6 meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF 0,72% 6,14% 2,92% 0,84 0,06 -5,19% 2,07% -4,47% 0,95% 2,91% 29,38%

IMA-B 5+ 0,83% 7,22% 3,43% 0,90 0,06 -2,55% 3,01% -1,44% 9,05% 10,66% 56,59%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/IBOV

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES 1,28% 12,14% 5,76% 1,02 0,17 4,45% 6,40% 5,03% 23,29% 33,57% 95,70%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES 1,28% 12,14% 5,76% 1,02 0,17 4,45% 6,40% 5,03% 23,29% 33,57% 95,70%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES

-0,26% 12,13% 5,76% -0,51 -0,06 11,75% 9,98% 11,55% 28,84% 33,70%
101,66

%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -0,21% 10,27% 4,87% -0,56 -0,07 12,22% 11,13% 13,55% 36,77% 31,25% 89,78%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 1,40% 10,55% 5,01% 1,28 0,15 5,56% 10,15% 5,62% 23,80% 13,15% 60,39%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 4,31% 10,76% 5,11% 4,42 1,09 25,65% 18,37% 26,78% 62,00%

Ibovespa 0,46% 11,92% 5,66% 0,21 0,03 6,54% 8,52% 6,45% 32,45% 25,59% 77,58%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/CDI

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA RV 30 FI MULTI LP 0,39% 3,10% 1,47% 0,35 -0,00 2,29% 2,36% 2,33% 8,10% 12,14% 28,98%

CDI 0,31% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 1,28% 0,80% 1,30% 2,29% 6,98% 13,83%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/SMLL

Retorno

Ano 3 meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
BRADESCO MID SMALL CAPS 
FIA 0,89% 9,67% 4,59% 0,76 0,14 13,54% 14,42% 14,80% 32,59% 40,19% 103,39%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | JUL/21

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA 1,09% 12,61% 5,99% 0,80 0,11 11,45% 12,21% 12,22% 37,69% 42,22% 95,25%

SMLL 1,29% 13,21% 6,27% 0,95 0,13 11,42% 12,06% 12,10% 39,98% 46,83% 108,49%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/IDIV

Retorno

Ano 3 meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
CAIXA VALOR DIVI RPPS FIC 
AÇÕES -1,76% 11,65% 5,53% -2,09 -0,30 3,78% 6,52% 3,68% 28,29% 25,52% 87,63%

IDIV -2,17% 13,53% 6,43% -2,15 -0,20 2,06% 5,15% 1,69% 22,66% 23,60% 84,45%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IRF-M1

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses

CAIXA IRF-M 1 TP RF 0,19% 0,33% 0,16% -4,33 -0,01 0,70% 0,67% 0,73% 1,84% 7,71% 15,49%

IRF-M 1 0,21% 0,33% 0,16% -3,46 -0,01 0,81% 0,71% 0,85% 2,05% 8,17% 16,15%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/IRF-M

Retorno

Ano
3 

meses
6 meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA IRF-M TP FI RF LP 0,18% 2,40% 1,14% -0,62 -0,01 -1,69% 1,18% -1,38% 0,06% 9,44% 26,91%
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IRF-M 0,21% 2,40% 1,14% -0,46 -0,01 -1,58% 1,31% -1,27% 0,30% 9,97% 27,70%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/CDI

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses

CAIXA DISPONIBILIDADES FIC RF 0,24% 0,02% 0,01% -37,56 0,00 0,85% 0,58% 0,87% 1,42% 5,20% 10,99%

CDI 0,31% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 1,28% 0,80% 1,30% 2,29% 6,98% 13,83%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/BDR

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I -1,19% 11,22% 5,33% -1,55 -0,19 8,36% -5,37% 7,11% 28,91% 95,14% 115,88%

MS GLOBAL OPPOR ADV IE FIC 
AÇÕES

-1,15% 16,48% 7,83% -0,99 -0,26 2,21% -4,48% 1,59% 30,08%

Global BDRX -0,28% 11,56% 5,49% -0,56 -0,06 10,06% -4,37% 9,05% 30,71% 98,13% 121,17%

MSCI World -3,06% 13,00% 6,17% -3,09 -0,81 7,96% -6,66% 7,62% 27,44% 80,80% 91,59%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/S&P

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

AXA FRAM DIG ECON ADV IE FIC 
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AXA FRAM DIG ECON ADV IE FIC 
AÇÕES

5,86% 10,01% 4,75% 6,51 1,32 12,14% 13,82% 12,11% 42,16%

CAIXA BOLSA AMEFI MULTI LP 2,71% 9,82% 4,66% 2,95 0,24 16,15% 9,36% 16,04% 40,52% 43,45%

S&P 500 (Moeda Original) 2,22% 8,09% 3,84% 2,84 0,23 14,41% 8,56% 15,05% 40,75% 46,09% 57,82%

MSCI World (Moeda Original) 1,40% 7,45% 3,54% 1,77 0,15 12,16% 7,56% 12,72% 38,63% 38,51% 44,48%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/CDI

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -0,28% 3,22% 1,53% -2,16 -0,07 1,56% 1,79% 1,87% 6,35% 15,12% 29,37%

IDKA IPCA 2ª -0,32% 3,41% 1,62% -2,18 -0,07 1,87% 2,10% 2,21% 7,06% 16,45% 32,70%
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E V O L U Ç Ã O  PAT R I M O N I A L  ( E M  M I L H Õ E S ) 2 0 1 9  - 2 0 2 1

228,715231,453234,856238,167
245,084

251,856
256,168258,566

264,344
270,180271,242

279,634
284,928282,975

263,253
270,150

275,511
281,133

290,639289,365286,949287,985

298,225

317,715
312,678311,553

316,147
320,966

327,055

328,093
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I P O J U C A P R E V

ALOCAÇÃOALOCAÇÃO
Junho de 2021
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O

Os índices de inflação continuaram avançando nos EUA, conforme destaque do resultado do IPC referente ao mês de junho,
que apresentou alta de 0,9% e acumula 5,4% na base anual, representando o patamar mais alto desde 2008. Outro indicador
de inflação que aponta aceleração é o IPP, o qual apresentou alta de 1,0% no mesmo período. Segundo declarações do
presidente do Banco Central americano, Jerome Powel, a inflação está em um nível “bem acima” do que a instituição
esperava.

O PIB da China cresceu 7,9% no segundo trimestre deste ano, resultado um pouco abaixo das expectativas de 8,1%. O
resultado mais fraco se deve à desaceleração industrial, ao aumento dos custos das matérias-primas e aos novos surtos de
Covid-19 no país.

A variante Delta do Coronavírus tem avançado em países da Ásia e da Europa, que apresentam um baixo nível de vacinação,
o que tem levado estes países a adotarem novas medidas de isolamento social. A variante avança inclusive nos EUA, país
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o que tem levado estes países a adotarem novas medidas de isolamento social. A variante avança inclusive nos EUA, país
destaque na vacinação contra Covid-19, principalmente em países que não tem número de vacinação tão alto como em outros
estados americanos.

O índice IBC-Br voltou a registrar queda no mês de abril, quando teve queda de 0,43% em relação ao mês de abril. A mediana
das expectativas era de alta de 1,0% no mês. Em contraponto, o volume de serviços no Brasil avançou 1,2% em maio na
comparação com abril.

A aprovação da LDO para 2022 e no avanço da reforma tributária tem gerado otimismo com ativos de risco no Brasil. Por outro
lado, a aproximação das eleições presidenciais de 2022, podendo impactar no quadro fiscal brasileiro, surge como o principal
risco para os investimentos no país.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O
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P R E V I S Ã O  D E  S A L D O  PA R A  A P L I C A Ç Ã O JULHO /2021

PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO - JULHO/2021

1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR TOTAL

CAMARA CONSOLIDADO 09/07/2021 49.447,29 65.242,96 46.215,92 160.906,17 

FMAS CONSOLIDADO 09/07/2021 5.458,28 7.201,90 5.306,67 17.966,85 

FMS CONSOLIDADO 09/07/2021 423.419,98 558.679,14 411.658,40 1.393.757,52 

PMI CONSOLIDADO 09/07/2021 452.244,18 596.711,08 439.681,90 1.488.637,16 

FUNDEB CONSOLIDADO 09/07/2021 789.657,89 1.041.909,72 767.721,58 2.599.289,19 

IPOJUCAPREV CONSOLIDADO 09/07/2021 2.555,29 3.371,57 2.484,31 8.411,17 

SALDO ==> 5.668.968,06 
2. REPASSE

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

PMI - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO 20/07/2021 342.479,94 

5. RESUMO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO 

DE 
CRÉDITO

OBSERVAÇÃO TOTAL

RECEITA (1 + 2 + 3) PREVISÃO VÁRIOS 6.105.745,34 
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PMI - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO 20/07/2021 342.479,94 

PMI - PODER LEGISLATIVO CONSOLIDADO 20/07/2021 8.577,75 

QUINQUENIO CONSOLIDADO 22/07/2021 54.023,98 

COMPREV CONSOLIDADO 07/07/2021 17.966,85 

SALDO ==> 351.057,69 
3. PARCELAMENTO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

FMS AGUAR. CREDITO 30/07/2021 28.781,88 

PMI AGUAR. CREDITO 30/07/2021 56.937,71 

SALDO ==> 85.719,59 
4. DESPESAS

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADO 19/07/2021 4.024.375,12 

13º SALÁRIO -- - 0,00 

RPPS FUNPREI CONSOLIDADO 19/07/2021 -123.650,23 

TAXA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO 19/07/2021 322.822,99 

SALDO ==> 4.223.547,88 

DESPESAS (4) PREVISÃO VÁRIAS 4.223.547,88 

PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO ==> 1.882.197,46 
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M O V I M E N TA Ç Õ E S A l o c a ç ã o

RESGATES/DISPONIBILIDADE

Produto/ Fundo Valor (R$)

REPASSE PREVIDENCIÁRIO 1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00

APLICAÇÃO

Produto/ Fundo Valor (R$)

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF TP FI RF 1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00

ALOCAÇÃO | IPOJUCAPREV | JUL/21

TOTAL 1.800.000,00 TOTAL 1.800.000,00

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



C A R T E I R A E s t r a t é g i a  d e  A l o c a ç ã o

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A: Ainda reticentes com as incertezas em torno da recuperação econômica
brasileira, continuamos a orientação para alocação em fundos mais conservadores. Na renda variável, ainda
não acreditamos em performance positiva da bolsa no curto prazo, e reiteramos a sugestão de não
aumentar a exposição nesses ativos neste momento.

O CAIXA IDKA IPCA 2A é um fundo que responde bem a escalada da inflação, diante das perspectivas
altistas em torno da inflação para os próximos meses é a nossa principal orientação para novos aportes.

O CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A é um fundo de investimento renda fixa, que investe integralmente em
títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira constante em dois anos.
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títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira constante em dois anos.
Orientamos a alocação neste fundo com o intuito de se proteger da alta da inflação no Brasil.

O fundo se enquadra no artigo 7º, Inciso I, alínea “b” da Resolução CMN nº 3.922/2010.
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C A R T E I R A E s t r a t é g i a  d e  A l o c a ç ã o
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C A R T E I R A E s t r a t é g i a  d e  A l o c a ç ã o
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C A R T E I R A E s t r a t é g i a  d e  A l o c a ç ã o
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C O M PA R A Ç Ã O  I D K A I P C A 2  A N O S R e t o r n o
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C O M PA R A Ç Ã O  I D K A I P C A 2  A N O S V o l a t i l i d a d e
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A F I X A J u l h o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 45.069.024,97 13,74% 595 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVI D+0 16/05/2023 2.173.118,57 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVI D+0 15/08/2022 1.359.354,50 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2022 204.376,83 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2024 2.153.416,89 0,66% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF 
PREVIDENCIÁRIO

D+0 15/08/2022 1.593.709,46 0,49% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.245.725,59 0,38% 168 0,44% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 1.540.345,01 0,47% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
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CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 16/08/2024 3.440.922,00 1,05% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 2.221.940,36 0,68% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2030 3.325.983,59 1,01% 25 1,33% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não há 45.778.014,65 13,95% 974 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP D+0 Não há 12.375.969,97 2,09% 1.044 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA D+0 Não há 27.819.920,47 8,48% 1.309 0,34% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 22.066.729,08 6,73% 15.471 1,84% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA 
LP

D+2 Não há 13.348.337,03 4,07% 1.841 6,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 
FIXA

D+4 Não há 21.437.067,58 6,53% 196 1,43% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA 
FIXA

D+0 Não há 167.517,14 0,05% 302 0,03% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 
LP

Não se aplica Não se aplica 1.853,78 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

TOTAL RENDA FIXA 207.323.327,47 61,51% 100% de limite superior
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J u l h o / 2 1C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A VA R I Á V E L

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 7.854.325,44 2,38% 1.538 0,33% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 9.232.358,86 2,80% 6.121 0,29% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 6.484.133,98 1,97% 12.699 0,68% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 8.377.408,70 2,54% 169 0,80% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.791.928,79 2,06% 5.809 0,54% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 5.186.826,13 1,57% 37.572 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 5.096.874,75 1,55% 8.915 0,60% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 9.777.899,86 2,96% 178 3,23% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO 
LP

D+1 Não há 13.797.795,93 4,18% 14.217 0,64% Artigo 8º, Inciso III

ALOCAÇÃO | IPOJUCAPREV | JUL/21

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 15.097.295,12 4,58% 16.583 0,76% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.703.360,86 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 85.557,98 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SOCOPA FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 1.902.256,72 0,58% 8,88% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.443.539,19 0,74% 12,49% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 94.831.562,32 28,75% 30% de limite máximo

AXA DIGITAL ECONOMY ADV IE FIC AÇÕES D+6 du Não há 4.028.808,45 1,22% 18.056 0,18% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV IE FIC AÇÕES D+5 Não há 3.072.638,08 0,93% 407 0,63% Artigo 9º - A, Inciso III

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 22.432.616,45 6,80% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29.534.062,98 8,95% 10% de limite máximo

PL TOTAL 331.688.952,77 100,00%
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1 

Rua do Ouvidor– 97 – 7º Andar – Centro 

– Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - 

Brasil  

Rua da Bélgica – 10 – Sala 605 – Comercio 

– Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil  

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

 
EXTENSÃO DO PRAZO DA CONSULTA FORMAL AOS COTISTAS DO 

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ: 11.490.580/0001-69 

 
A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar, 
Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de administradora do 
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar aos cotistas do Fundo acerca da extensão do prazo para 
resposta da consulta formal, encaminhada no dia 29 de junho de 2021, cujo prazo para manifestação de voto, 
anteriormente findo em 14 de julho de 2021, passa a ser 29 de julho de 2021. 
 
Tal extensão se deu, uma vez que, dada a recente transferência da administração do Fundo para a RJI, alguns 
cotistas ainda não atualizaram o cadastro junto à Administradora, o que, ressalte-se, é de suma importância. Assim 
sendo, de forma excepcional, será concedida a prorrogação de prazo da Consulta Formal para mais 15 (quinze) 
dias, de modo que ninguém seja prejudicado. 
 
Os cotistas que já se manifestaram dentro do prazo inicial terão seus votos devidamente computados, de modo 
que não será necessária nova formalização de manifestação. 
 
MATÉRIA:  

1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do Laudo de 
Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e Stig Energia 
e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o custo da referida 
contratação. 
 

Empresa 
Avaliadora 

Prazo para 
elaboração Valor* 

Wulaia 3 a 4 semanas 18.000,00 

Apsis 20 dias úteis 35.000,00 

PWC (Price) 3 a 4 semanas 58.582,31 

*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão ser reembolsadas. 
 

A recomendação da Gestora, BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., e da Administradora do 
Fundo é pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., que possui o preço mais competitivo. 
 
MANIFESTAÇÃO DE VOTO: 
Os cotistas deverão votar sobre a matéria acima, enviando manifestação via e-mail, por meio do e-mail: 
legal@rjicv.com.br, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do envio pela Administradora da presente 
extensão de prazo da Consulta Formal, ou seja, até o dia 29 de julho de 2021.  
 

Rio de Janeiro/RJ, 14 de junho 2021. 
 
 

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   
Administradora 
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Rua do Ouvidor– 97 – 7º Andar – Centro 

– Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - 

Brasil  

Rua da Bélgica – 10 – Sala 605 – Comercio 

– Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil  

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

 
 

ANEXO – MINUTA MANIFESTAÇÃO DE VOTO DOS COTISTAS 
 

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 
 CNPJ/MF nº 11.490.580/0001-69 

 
Em resposta ao procedimento de consulta forma enviado no dia 29 de junho 2021, com extensão de prazo 
concedida em 14 de julho de 2021 (“Consulta Formal”) aos cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69, por 
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição administradora do Fundo, segue 
manifestação de voto, na qualidade de cotista do Fundo, em relação a seguinte matéria: 

 
MATÉRIA: 
1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do Laudo de 

Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e Stig Energia 
e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o custo da referida 
contratação. 

 
(     ) Sim, Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda.; 
(     ) Sim, Apsis Consultoria Empresarial Ltda.; 
(     ) Sim, PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda. (“PwC”); 
(     ) Não; ou  
(     ) Abstenção. 
 
 

 
___________________________(Cidade), ___________, de _______________________ de 2021. 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(Nome do Cotista) 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(CNPJ) 
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1. Introdução 

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Las

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos d

principais informações dos ativo

do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

Regime Próprio de Previdência Social

posteriores alterações, e a Portaria MPS

Política de Investimentos vigente para o ano de 2021.

Procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação e adequaçã

que as atividades foram desenvolvidas com boa

padrões éticos. 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativ

informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

e Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros

1.1. Regulamentação U

As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

foram as seguintes: 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e demais atualizações

Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519/2011 e demais atualizações;

Instrução CVM nº 555/2014,

Política de Investimentos

 

1.2 Termos Utilizados

 

 Instituições Financeiras

do FUNPREI. Podendo prestar o serviço de Administrador

Investimentos. 

 Ativos Investidos – 

enquadrado de acordo com o que está previsto na Resolução 3.922/2010.

 

2. Da Carteira de Investimentos

 

Considerando a periodicidade do relatório, se

semestre de 2021, conforme a tabela 1:

    

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo 

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos d

dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário

UNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, em especial a Resolução n° 3.922/2010, e suas 

rações, e a Portaria MPS n° 519/2011. Além disso, também foi considerada

Política de Investimentos vigente para o ano de 2021. 

se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 

as atividades foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

ições Financeiras responsáveis pelos ativos, Software Quantum 

informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros. 

Regulamentação Utilizada 

is regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e demais atualizações

Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519/2011 e demais atualizações;

o CVM nº 555/2014, 

Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2021 

1.2 Termos Utilizados 

Financeiras Investidas – Instituições Financeiras que detém investimentos 

do FUNPREI. Podendo prestar o serviço de Administrador e/ou Gestor

 Investimentos presentes na carteira de investimentos, sendo 

enquadrado de acordo com o que está previsto na Resolução 3.922/2010.

arteira de Investimentos 

Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira do final do 1º 

semestre de 2021, conforme a tabela 1: 

Página 3 de 63 

tro tem como objetivo 

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das 

Previdenciário do Município 

UNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

3.922/2010, e suas 

isso, também foi considerada a 

se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

o à natureza de suas obrigações e transparência. E 

fé, lealdade e diligência, além de ter seguido 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

uantum Axis de 

informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

is regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e demais atualizações 

Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519/2011 e demais atualizações; 

Instituições Financeiras que detém investimentos 

Gestor dos fundos de 

Investimentos presentes na carteira de investimentos, sendo 

enquadrado de acordo com o que está previsto na Resolução 3.922/2010. 

rá utilizada a carteira do final do 1º 
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CNPJ Nome 

25.078.994/0001-90 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF 
PREVIDENCIÁRIO 

15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA 
FI RF PREVIDENCIÁRIO 

19.303.793/0001-46 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI 
RF PREVIDENCIÁRIO 

19.523.305/0001-06 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

20.734.931/0001-20 BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24.117.278/0001-01 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

08.266.261/0001-60 BNB RPPS IMA-B FI RF 

23.176.675/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF

18.598.288/0001-03 CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF

20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF

20.139.534/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF

23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA FIC RF 

14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 
TP FI RF LP 

10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP

09.326.708/0001-01 SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP

16.892.116/0001-12 SULAMÉRICA JURO REAL 
CURTO FI RF LP 

28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RF 

14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL  
 DISPONIBILIDADES FIC RF

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC  
MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

 TOTAL RENDA FIXA 

06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS 
FIA 

11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO 
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA

15.154.441/0001-15 CAIXA VALOR DIVIDENDOS
RPPS FIC AÇÕES 

11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA

24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA EQUITIES FI 
AÇÕES 

34.525.068/0001-06 SULAMÉRICA SELECTION 
FIC AÇÕES 

30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA 
AMERICANA 

 FI MULTIMERCADO LP 
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 FI  

MULTIMERCADO LP 
12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL  

MULTIESTRATÉGIA FIP 

    

Tabela 1 

 Valor do ativo  Participação 
 do Ativo 

Resolução 
 Nº 3.922 

Administrador

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF  R$         
45.069.024,97  13,74% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA  
 

 R$             
2.173.118,58  0,66% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI   R$            
1.359.354,50  0,41% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI  
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

 R$              
204.376,83  0,06% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI  
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

 R$             
2.153.416,89  0,66% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI  
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

 R$            
1.593.709,46  0,49% Art. 7º, I, b 

BB Gestão de 
Recursos DTVM

  R$            
1.245.725,59  0,38% Art. 7º, I, b 

Santander Caceis

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF  R$             
1.540.345,01  0,47% Art. 7º, I, b 

BTG Pactual 
Serviços 

Financeiros
ASIL 2024 I TP FI RF  R$           

3.440.922,00  1,05% Art. 7º, I, b 
Caixa Econômica 

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF  R$            
2.221.940,36  0,68% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF  R$           
3.325.983,59  1,01% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

CAIXA BRASIL GESTÃO   R$          
45.778.014,64  13,95% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A   R$             
6.865.517,91  2,09% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

FI RF  R$          
27.819.920,50  8,48% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

M TP FI RF LP  R$            
3.714.686,79  1,13% Art. 7º, I, b 

Caixa Econômica 

SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP  R$         
22.066.729,08  6,73% Art. 7º, I, b 

BEM DTVM

SULAMÉRICA JURO REAL   R$          
13.348.337,02  4,07% Art. 7º, I, b 

BEM DTVM

BRADESCO ALOCAÇÃO   R$          
21.437.067,58  6,53% 

Art. 7º, IV, 
a 

Banco Bradesco

DISPONIBILIDADES FIC RF 
 R$                

167.517,14  0,05% 
Art. 7º, IV, 

a 
Caixa Econômica 

 
MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

 R$                   
1.853,79  0,00% 

Art. 7º, VII, 
a 

Singulare

 R$ 
205.527.562,23  

62,64% 
 

BRADESCO MID SMALL CAPS  R$           
7.854.325,44  2,39% Art. 8º, II, a 

BEM DTVM

BTG PACTUAL ABSOLUTO  
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 

 R$           
9.232.358,87  2,81% Art. 8º, II, a 

BTG Pactual 
Serviços 

Financeiros
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA  R$            

6.484.133,96  
1,98% Art. 8º, II, a 

Caixa Econômica 

CAIXA VALOR DIVIDENDOS   R$            
8.377.408,71  2,55% Art. 8º, II, a 

Caixa Econômica 

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA  R$            
6.791.928,77  2,07% Art. 8º, II, a 

BEM DTVM

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES  R$             
5.186.826,12  1,58% Art. 8º, II, a 

Itaú Unibanco

SULAMÉRICA EQUITIES FI  R$           
5.096.874,75  1,55% Art. 8º, II, a 

BEM DTVM

SULAMÉRICA SELECTION   R$           
9.777.899,86  2,98% Art. 8º, II, a 

BEM DTVM

 

 R$          
13.797.795,93  4,21% Art. 8º, III 

Caixa Econômica

 R$           
15.097.295,11  4,60% Art. 8º, III 

Caixa Econômica 

 
 

 R$           
2.703.360,86  0,82% 

Art. 8º, IV, 
a 

BNY Mellon 
Serviços 

Financeiros
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Administrador Gestor 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

BB Gestão de 
Recursos DTVM 

Santander Caceis Banco do Nordeste do 
Brasil 

BTG Pactual 
Serviços 

Financeiros 

BTG Pactual Gestora 
de Recursos 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

BEM DTVM Sulamerica Gestora 
de Recursos 

BEM DTVM Sulamerica Gestora 
de Recursos 

Banco Bradesco Bradesco Asset 
Management 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Singulare Invest Singulare Invest 

  

BEM DTVM Bradesco Asset 
Management 

BTG Pactual 
Serviços 

Financeiros 

BTG Pactual Gestora 
de Recursos 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

VINCI Partners 

BEM DTVM Constância 
Investimentos 

Itaú Unibanco Itaú Unibanco 

BEM DTVM Sulamerica Gestora 
de Recursos 

BEM DTVM Sulamerica Gestora 
de Recursos 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

BNY Mellon 
Serviços 

Financeiros 

Queluz Gestão de 
Recursos 
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17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL 
INFRAESTRUTURA FIP 

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP 

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII - REIT11 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - VLJS11

 TOTAL RENDA VARIÁVEL 

35.002.482/0001-01 AXA WF F. D. E. A. 
INVESTIMENTO  

NO EXTERIOR FIC AÇÕES
33.913.562/0001-85 MS GLOBAL O. A. 

INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR FIC AÇÕES

17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL  
FIA BDR NÍVEL I 

TOTAL EXTERIOR 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 

 

3. Critérios Verificados

 O Relatório de Semestral de Diligência e Verificaçã

as análises a posição da carteira referente ao fim do 1º semestre de 2021, conforme 

informações constantes na tabela 1

Instituições Financeiras Investidas

prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira e

aos Ativos Investidos”, nos quais serão analisadas as informações e classificaç

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

risco da carteira de investimentos.

3.1 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas

 Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

administração e/ou gestão dos ativos presentes em carteira. 

3.1.1 Credenciamento das Instituições Financeiras

 O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados. 

De acordo com o inciso IV do art

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

ordenamento legal imposto pelos órgãos reguladores:

 IV - Adotar regras, procedimentos e controles internos

o cumprimen

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

organização e funcionamento desses regimes, em re

    

CAIS MAUÁ DO BRASIL  
 

  
 

Art. 8º, IV, 
a 

LAD Capital

GERAÇÃO DE ENERGIA  
 

 R$                
85.557,98  0,03% 

Art. 8º, IV, 
a 

RJI Corretora de 

  R$            
1.902.256,72  

0,58% 
Art. 8º, IV, 

b 
Singulare

VECTOR QUELUZ LAJES  
VLJS11 

 R$            
2.443.539,19  0,74% 

Art. 8º, IV, 
b 

Planner Corretora

 R$   
94.831.562,27  

28,90% 
 

NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

 R$           
4.028.808,45  1,23% Art. 9º-A, II 

BNP Paribas

NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

 R$           
3.072.638,08  0,94% Art. 9º-A, II 

BNP Paribas

  R$          
20.632.616,44  6,29% 

Art. 9º-A, 
III 

Caixa Econômica 

 R$  
27.734.062,97  

8,45% 

 R$ 
328.093.187,47  

100,00% 

Verificados no Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro

O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para 

as análises a posição da carteira referente ao fim do 1º semestre de 2021, conforme 

a tabela 1. A partir disto, serão analisados “critérios referentes 

Investidas”, nos quais serão analisados itens em relação aos 

prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira e “critérios

os quais serão analisadas as informações e classificaç

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

risco da carteira de investimentos. 

.1 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

administração e/ou gestão dos ativos presentes em carteira.   

ento das Instituições Financeiras 

O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados. 

De acordo com o inciso IV do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010, e suas posteriores 

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

ordenamento legal imposto pelos órgãos reguladores: 

dotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir 

o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos 

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da 
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LAD Capital LAD Capital 

RJI Corretora de 
Valores 

PLURAL 

Singulare Invest Singulare Invest 

Planner Corretora Queluz Gestão de 
Recursos 

  

BNP Paribas XP ASSET 
MANAGEMENT 

BNP Paribas XP ASSET 
MANAGEMENT 

Caixa Econômica 
Federal 

Caixa Econômica 
Federal 

  

  

de Diligência e Verificação de Lastro 

utilizará como base para 

as análises a posição da carteira referente ao fim do 1º semestre de 2021, conforme 

, serão analisados “critérios referentes às 

”, nos quais serão analisados itens em relação aos 

“critérios referentes 

os quais serão analisadas as informações e classificações referentes 

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados. 

3.922/2010, e suas posteriores 

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

que visem garantir 

to de suas obrigações, respeitando a política de investimentos 

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

gulamentação da 
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Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)  

 As normas internas utilizada

novembro de 2017, que foi atualizada pela P

a Portaria n° 70 de 02 de junho de 

Instituições Financeiras possam atender aos requisitos exigidos.

 O inciso VI do art. 1º 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

acompanhamento e avaliação dos requisitos após o aporte:

 VI - Realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do 

gestor e do administ

escolhidas para receber as aplicações

acordo com o inciso IV. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

 A tabela 2 apresenta a

FUNPREI: 

INSTITUIÇÕES 
CREDENCIADAS 

PROCESSO 
N° 

BRASIL PLURAL - 22.119.959/0001

BANCO DO 
NORDESTE DO 

BRASIL S/ A 
- 07.237.373/0001

SANTANDER 
SECURITIES 
SERVICES 

BRASIL DTVM 

- 
62.318.407/0001

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

LTDA 
- 

10.626.543/0001

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 
001/2021 

00.360.305/0001

BANCO BNP 
PARIBAS BRASIL 

S.A. 
002/2021 01.522.368/0001

XP 
INVESTIMENTOS 

CCTVM S/A 
003/2021 

02.332.886/0001

XP VISTA ASSET 
MANAGEMENT 

LTDA. 
004/2021 

16.789.525/0001

WESTERN 
ASSET 

MANAGEMENT 
COMPANY DTVM 

005/2021 
07.437.241/0001

XP ALLOCATION 
ASSET 

MANAGEMENT 
LTDA 

006/2021 37.918.829/0001

    

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)   

As normas internas utilizadas para o credenciamento são as Portarias

novembro de 2017, que foi atualizada pela Portaria n° 69 de 02 de junho de 2021. Além disso, 

n° 70 de 02 de junho de 2021 lista os documentos necessários para que as 

Instituições Financeiras possam atender aos requisitos exigidos. 

 da Resolução n° 3.922/2010 preceitua que esse processo deverá 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

acompanhamento e avaliação dos requisitos após o aporte: 

o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do 

gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições 

escolhidas para receber as aplicações, observadas os parâmetros estabelecidos de 

acordo com o inciso IV. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

A tabela 2 apresenta a relação das instituições financeiras que estão credenciadas 

Tabela 2 

CNPJ SEGMENTO DATA 
CREDENCIAMENTO

22.119.959/0001-83 GESTOR 01/08/2020

07.237.373/0001-20 
GESTOR/DISTRIBUID

OR 
01/08/2020

62.318.407/0001-
19 

ADMINISTRADOR/ 
CUSTODIANTE 

01/08/2020

10.626.543/0001-
72 

GESTOR 01/12/2020

00.360.305/0001-
04 

ADMINISTRADOR 
/GESTOR/ 

CUSTODIANTE/ 
DISTRIBUIDOR 

24/02/2021

01.522.368/0001-82 
ADMINISTRADOR / 

CUSTODIANTE 
31/03/20

02.332.886/0001-
04 

DISTRIBUIDOR 31/03/2021

16.789.525/0001-
98 

GESTOR 31/03/2021

07.437.241/0001-
41 

ADMINISTRADOR 31/03/2021

37.918.829/0001-88 GESTOR 01/04/2021
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Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

ortarias n° 119 de 09 de 

2021. Além disso, 

2021 lista os documentos necessários para que as 

a que esse processo deverá 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do 

rador dos fundos de investimento e das demais instituições 

os parâmetros estabelecidos de 

acordo com o inciso IV. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.) 

tuições financeiras que estão credenciadas no 

DATA 
CREDENCIAMENTO 

CLASSIFICAÇÃO 

01/08/2020 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

01/08/2020 
ATENDE AO 

ART. 15 

01/08/2020 
ATENDE AO 

ART. 15 

12/2020 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

24/02/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

31/03/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

31/03/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

31/03/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

31/03/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

01/04/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 
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BB GESTÃO DE 
RECURSOS - 

DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E 

VALORES 
MOBILIÁRIOS 

007/2021 30.822.936/0001

BANCO DO 
BRASIL 

007/2021 00.000.000/0001

MONGERAL 
AEGON 

INVESTIMENTOS 
LTDA 

009/2021 16.500.294/0001

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

010/2021 00.066.670/0001

PERFORME 
AGENTE 

AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTOS 

EIRELI 

011/2021 10.819.611/0001

SUL AMÉRICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

012/2021 21.813.291/0001

BANCO 
BRADESCO S.A. 013/2021 60.746.948/0001

BRAM - 
BRADESCO 

ASSET 
MANAGEMENT 

S.A. 

014/2021 62.375.134/0001

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

015/2021 00.066.670/0001

BTG PACTUAL 
SERVIÇOS 

FINANCEIROS 
S.A. 

016/2021 59.281.253/0001

BANCO BTG 
PACTUAL S.A. 

016/2021 30.306.294/0001

BTG PACTUAL 
ASSET 

MANAGEMENT 
S.A. 

017/2021 29.650.082/0001

ITAÚ UNIBANCO 
S.A. 

018/2021 60.701.190/0001

QUELUZ 
GESTÃO DE 
RECURSOS 

FINANCEIROS 
LTDA 

019/2021 07.250.864/0001

VINCI EQUITIES 
GESTORA DE 
RECURSOS 

LTDA 

020/2021 10.917.835/0001

RJI CORRETORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

022/2021 42.066.258/0001

    

30.822.936/0001-69 
ADMINISTRADOR 

/GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 

01/04/2021

00.000.000/0001-91 CUSTODIANTE 01/04/2021

16.500.294/0001-50 GESTOR 29/04/2021

00.066.670/0001-00 ADMINISTRADOR 29/04/2021

10.819.611/0001-10 DISTRIBUIDOR 29/04/2021

21.813.291/0001-07 GESTOR 29/04/2021

60.746.948/0001-12 
ADMINISTRADOR/ 

CUSTODIANTE 
/DISTRIBUIDOR 

26/05/2021

62.375.134/0001-44 GESTOR 26/05/2021

00.066.670/0001-00 ADMINISTRADOR 26/05/2021

59.281.253/0001-23 ADMINISTRADOR 26/05/2021

30.306.294/0001-45 
CUSTODIANTE / 
DISTRIBUIDOR 

26/05/2021

29.650.082/0001-00 GESTOR 26/05/2021

60.701.190/0001-04 

ADMINISTRADOR 
/GESTOR/ 

CUSTODIANTE/ 
DISTRIBUIDOR 

26/05/2021

07.250.864/0001-00 GESTOR 26/05/2021

10.917.835/0001-64 GESTOR 26/05/2021

42.066.258/0001-30 
ADMINISTRADOR 
/CUSTODIANTE 

29/06/2021
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01/04/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

01/04/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

29/04/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

29/04/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

29/04/2021 DISTRIBUIDOR 

29/04/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
ATENDE AO 

ART. 15 

26/05/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

26/05/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 

29/06/2021 
DEMAIS ADM E 

GESTORES 
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Além dessas, as instituições

não apresentarem a documentação completa exigidas através da regulamentação, não 

podendo receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, 

o momento não foi obtida resposta:

INSTITUIÇÕES SUSPENSAS 

PLANNER CORRETORA DE 
VALORES S.A. 

BNY MELLON SERVICOS 
FINANCEIROS DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS S/A 

LAD CAPITAL GESTORA DE 
RECURSOS LTDA 

VECTOR ADMINISTRAÇAO DE 
RECURSOS FINANCEIROS LTDA 

SOCOPA 

 

Os principais critérios que devem ser utilizados também foram descritos pelo 

art. 1º resolução 3.922/2010: 

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

VI do § 1º deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de 

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 

solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

aderência da rentabilidade 

Todos esses requisitos foram analisados durante o processo 

atualizado a cada 12 meses 

todos os documentos foram repassados previamente pa

Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

colegiados. 

3.1.2 Identificação do Atendimento ao art. 15

 Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolu

n° 4.695/2018 alterou a Resolução

no qual foram feitas novas exigências para

recursos destes Entes, 

2º Os regimes próprios de previdência social

em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

    

s, as instituições da tabela 3 estão com o credenciamento s

a documentação completa exigidas através da regulamentação, não 

podendo receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, 

resposta: 

Tabela 3 

PROCESSO 
N° 

CNPJ SEGMENTO 

021/2021 00.806.535/0001-54 ADMINISTRADOR

008/2021 02.201.501/0001-61 ADMINISTRADOR

 
28.376.231/0001-13 

ADMINISTRADOR 
/GESTOR 

  
07.806.377/0001-81 GESTOR 

- 62.285.390/0001-40 ADM /GESTOR 

s principais critérios que devem ser utilizados também foram descritos pelo 

 

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

o § 1º deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de 

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 

solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. 

Todos esses requisitos foram analisados durante o processo de credenciamento, q

atualizado a cada 12 meses e serão expostos nos próximos itens deste relatório

todos os documentos foram repassados previamente para os membros do Comitê de 

Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

tendimento ao art. 15 

Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolu

esolução n° 3.922/2010 e, dentre outras providências, incluiu

novas exigências para que as Instituições Financeiras 

2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos 

em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 

seguintes condições:  
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estão com o credenciamento suspenso por 

a documentação completa exigidas através da regulamentação, não 

podendo receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, mas até 

DATA 
CREDENCIAMENTO 

ADMINISTRADOR 26/05/2021 

ADMINISTRADOR 29/04/2021 

ADMINISTRADOR 
01/06/2020 

27/05/2020 

 01/10/2020 

s principais critérios que devem ser utilizados também foram descritos pelo § 3º do 

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

o § 1º deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de 

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 

solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

de credenciamento, que é 

deste relatório. Além disso, 

ra os membros do Comitê de 

Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolução 

2010 e, dentre outras providências, incluiu o § 2º, 

as Instituições Financeiras possam receber 

somente poderão aplicar recursos 

em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 
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I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil o

de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional;

 A confirmação do atendimento a esse crité

exaustivaemitida pela Secretaria de Previdência da Secretar

Trabalho do Ministério da Economia

Junho de 2021. 

 Conforme previsto no art. 6ºE da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

atestados de credenciamento disponibil

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos

documentações exigidas de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 

do credenciamento. 

 A tabela 4 traz a comprovação do atendimento aos itens, de acordo com a lista:

    

o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 

de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional; 

A confirmação do atendimento a esse critério é realizada a partir da lista 

Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, a última atualização da relação foi feita no dia 28 de 

Conforme previsto no art. 6ºE da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

atestados de credenciamento disponibilizados pela Secretaria da Previdência são diferentes, 

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos

de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 

raz a comprovação do atendimento aos itens, de acordo com a lista:

Tabela 4 
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o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

brigada a instituir comitê 

de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

ada a partir da lista 

ia Especial de Previdência e 

, a última atualização da relação foi feita no dia 28 de 

Conforme previsto no art. 6ºE da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

izados pela Secretaria da Previdência são diferentes, 

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos e 

de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 

raz a comprovação do atendimento aos itens, de acordo com a lista: 
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3.1.3 Volume de Recursos Sob

 Conforme descrito anteriormente, o volume de recursos sob a gestão e a administração 

das Instituições Financeiras são algun

concentração. 

Visando reduzir esse

impõe alguns limites sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

de gestão de terceiros geridos por um mesmo Gestor: 

Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 

5% (cinco por cento) do volume total de recursos de 

mesmo gestor ou por gestoras 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica

Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)

 A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse

CNPJ da  
Instituição Gestora 

Instituição Gestora

00.360.305/0001-04 
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL

30.822.936/0001-69 
BB GESTÃO DE 

RECURSOS DTVM

21.813.291/0001-07 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE RECURSOS 
S.A. 

62.375.134/0001-44 BRADESCO ASSET 
MANAGEMENT

29.650.082/0001-00 BTG PACTUAL GESTORA 
DE RECURSOS

    

Volume de Recursos Sob Administração e Gestão 

Conforme descrito anteriormente, o volume de recursos sob a gestão e a administração 

das Instituições Financeiras são alguns dos critérios a serem analisados para 

esse risco de concentração, o art. 14º-A da Resolução 

s sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

ão de terceiros geridos por um mesmo Gestor:  

A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 

5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um 

mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômicas, 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica

Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.) 

A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução

Tabela 5 

Instituição Gestora 
Valor em 

milhões (R$) 
% do PL 
FUNPREI 

Valor sob 
Gestão em 

milhões 
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 
R$      

149,34634440 
45,52% 

R$       
421.714,53 

BB GESTÃO DE 
RECURSOS DTVM 

R$        
52,55300122 

16,02% 
R$         

1.283.840,15

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE RECURSOS 
 

R$       
50,28984072 

15,33% 
R$             

27.262,55 

BRADESCO ASSET 
MANAGEMENT 

R$        
29,29139302 

8,93% 
R$           

541.767,99 
BTG PACTUAL GESTORA 

DE RECURSOS 
R$        

10,77270387 
3,28% 

R$            
211.795,66 
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Conforme descrito anteriormente, o volume de recursos sob a gestão e a administração 

s dos critérios a serem analisados para evitar o risco de 

A da Resolução n° 3.922/2010 

s sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 

terceiros gerido por um 

ligadas ao seu respectivo grupo econômicas, 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica. (Incluído pela 

requisito da resolução 

Valor sob 
Gestão em 

% sob o 
valor total 

Gerido 
R$            

 
0,0% 

R$         
1.283.840,15 

0,0% 

R$             
 

0,2% 

R$           
 

0,0% 

R$            
 

0,0% 
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10.917.835/0001-64 VINCI PARTNERS

37.918.829/0001-88 XP ASSET MANAGEMENT

10.626.543/0001-72 
CONSTÂNCIA 

INVESTIMENTOS

60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO

07.250.864/0001-00 
QUELUZ GESTÃO DE 

RECURSOS

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST

07.237.373/0001-20 
BANCO DO NORDESTE DO 

BRASIL

22.119.959/0001-83 PLURAL

28.376.231/0001-13 LAD CAPITAL

TOTAL 

 

 Já no Inciso II do §

percentuais de aplicação dos RPPS

administração: 

II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

próprios de previdência social;

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/20

 A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução

CNPJ da  
Instituição ADM 

Instituição ADM 

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

00.066.670/0001-00 BEM DTVM 

30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS 
DTVM 

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 

59.281.253/0001-23 
BTG PACTUAL SERVIÇOS 

FINANCEIROS 

01.522.368/0001-82 BNP PARIBAS 

60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO 

02.201.501/0001-61 
BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS 

00.806.535/0001-54 PLANNER CORRETORA

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST

62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS

    

VINCI PARTNERS 
R$         

8,37740870 
2,55% 

R$             
41.809,63 

XP ASSET MANAGEMENT 
R$          

7,10144653 
2,16% 

R$            
119.472,07 

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

R$          
6,79192879 

2,07% 
R$               

1.990,93 

ITAÚ UNIBANCO 
R$          

5,18682613 
1,58% 

R$           
779.289,57 

QUELUZ GESTÃO DE 
RECURSOS 

R$          
5,14690005 

1,57% 
R$                  

709,01 

SINGULARE INVEST 
R$           

1,90411050 
0,58% 

R$               
4.168,83 

BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL 

R$          
1,24572559 

0,38% 
R$               

6.216,77 

PLURAL 
R$         

0,08555798 
0,03% 

R$             
32.990,52 

APITAL 
R$          

0,00000001 
0,00% não disponível

R$328,09318751 100,00% 

§2º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 também limita os 

centuais de aplicação dos RPPS em geral em relação ao total de recursos sob 

o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

próprios de previdência social; 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/20

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução

Tabela 6 

Valor em 
milhões 

% do PL 
FUNPREI 

ADM de recursos 
de RPPS em 

milhões 

Valor total sob 
ADM em milhões

CAIXA ECONÔMICA R$        
157,72375310 

48,07% 
R$           

79.066,3939 

R$        
64,93609495 

19,79% 
R$             

9.508,6733 

BB GESTÃO DE RECURSOS R$         
52,55300122 

16,02% 
R$            

72.017,8370 1.281.691,5500

 
R$         

21,43706758 
6,53% 

R$              
9.255,0516 

BTG PACTUAL SERVIÇOS R$         
10,77270387 

3,28% 
R$             

2.240,2745 

R$            
7,10144653 

2,16% 
R$              

2.512,7582 

R$            
5,18682613 

1,58% 
R$                     

0,0061 

BNY MELLON SERVIÇOS R$          
2,70336086 

0,82% 
R$                

564,8526 

PLANNER CORRETORA 
R$           

2,44353919 
0,74% 

R$                  
42,8000 

SINGULARE INVEST 
R$            

1,90411050 
0,58% 

R$                    
0,0030 

SANTANDER CACEIS 
R$           

1,24572559 
0,38% 

R$             
2.202,2953 
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R$             
 

0,0% 

R$            
 

0,0% 

R$               
0,3% 

R$           
 

0,0% 

R$                  
0,7% 

R$               
0,0% 

R$               
0,0% 

R$             
 

0,0% 

não disponível #VALOR! 

 

3.922/2010 também limita os 

total de recursos sob 

o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.) 

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução 

Valor total sob 
ADM em milhões 

% de 
recursos de 

RPPS 

R$           
509.546,8341 

15,52% 

R$          
384.234,5578 

2,47% 

R$         
1.281.691,5500 

5,62% 

R$            
548.111,4844 

1,69% 

R$           
319.502,8835 

0,70% 

R$            
79.797,2788 

3,15% 

R$          
805.090,7578 

0,00% 

R$            
341.103,9974 

0,17% 

R$             
19.774,9403 

0,22% 

R$                
4.168,8281 

0,00% 

R$          
297.288,0885 

0,74% 
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42.066.258/0001-30 RJI CORRETORA DE 
VALORES 

28.376.231/0001-13 LAD CAPITAL 

TOTAL 

 

Nas tabelas 5 e 6 foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos RPPS, 

relacionando-os com os valores totais de recursos sob

dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados

tirados dos Rankings da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais-  ANBIMA do mês de Junho/2021. Esses ranking

podem ser acessados a partir do link

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos

investimento.htm 

3.1.4 Qualidade de Gestão

 O Inciso III do §2º do art. 15º, a Resolução 

necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

RPPS: 

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de 

prévio credenciamento, de que trata o inciso

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 

próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de 

ambiente de controle de investimento.

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.69

Para padronizar a forma

119/2017 do IpojucaPrev

regulamentouque a principal fonte para comprovar esse requisito seria a p

de rating realizado por uma agência 

Art. 6° Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 

credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais si

(...) 

VI - a Instituição Financeira que apresentar relatório de classificação de risco 

(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir.

Moody's: Baa3;

    

RJI CORRETORA DE R$          
0,08555798 

0,03% 
R$                    

0,0000 

R$           
0,00000001 

0,00% não disponível não disponível

R$ 328,09318751 100% 
 

foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos RPPS, 

os valores totais de recursos sob-administração e sob-gestão. A fonte 

dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados pelas Instituições foram 

ssociação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

do mês de Junho/2021. Esses rankings são atualizados

podem ser acessados a partir do link abaixo:  

bima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos

Gestão e Ratings 

º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 se refere

necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que tenham administradores e gestores 

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de 

prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e 

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 

próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de 

ambiente de controle de investimento. 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

a forma de atendimento a esse critério, o art. 6º da

do IpojucaPrev, referente ao credenciamento das Instituições Financeira

que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a p

de rating realizado por uma agência avaliadora de risco independente: 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 

credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais situações a seguir previstas: 

a Instituição Financeira que apresentar relatório de classificação de risco 

(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir.

Moody's: Baa3; 
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R$                  
472,6188 

0,00% 

não disponível 0,00% 

  

foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos RPPS, 

gestão. A fonte dos 

pelas Instituições foram 

ssociação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

são atualizados mensalmente e 

investimento/fundos-de-

se refere sobre a 

tenham administradores e gestores 

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de 

VI do § 1º do art. 1º, e sejam 

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 

próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de 

5, de 27/11/2018.) 

o art. 6º da Portaria n° 

referente ao credenciamento das Instituições Financeiras, 

que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a partir do relatório 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 

credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 

a Instituição Financeira que apresentar relatório de classificação de risco 

(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir. 
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Standard &Poor's: BBB 

Fitch Ratings: BBB

Austin Rating: brBBB

SR Rating: BBB

Liberum Ratings: BBB

LF Rating: BBB

VII - o Gestor de Fundo de Investimento que apresentar relatório de 

classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 

investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inf

seguir: 

Moody's: MQ3;

Standard &Poor's: AMP

Fitch Ratings: M3; 

Austin Rating: QG 3;

SR Rating: A;

Liberum Ratings: AM3;

LF Rating: LFg3.

 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer

determina o que deve ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o 

Relatório de Rating atualizado 

§ 3° Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não p

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

Técnico de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

Comitê de Investimento.

 A tabela 7 discrimina o 

 

 

 

 

    

Standard &Poor's: BBB  

Fitch Ratings: BBB-; 

ng: brBBB-; 

SR Rating: BBB-; 

Liberum Ratings: BBB-; 

LF Rating: BBB-. 

o Gestor de Fundo de Investimento que apresentar relatório de 

classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 

investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inferior às classificações a 

Moody's: MQ3; 

Standard &Poor's: AMP-3; 

Fitch Ratings: M3;  

Austin Rating: QG 3; 

SR Rating: A; 

Liberum Ratings: AM3; 

LF Rating: LFg3. 

2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 

determina o que deve ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o 

Relatório de Rating atualizado  

Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não p

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

Técnico de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

Comitê de Investimento. 

discrimina o rating de cada uma das Instituições Financeiras 
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o Gestor de Fundo de Investimento que apresentar relatório de 

classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 

erior às classificações a 

2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

n°  119/2017 ainda 

determina o que deve ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o 

Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não possuir o 

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

Técnico de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

Instituições Financeiras Investidas. 
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Nome da  
Instituição 

Empresa 
de  

rating 
Nota 

Escala 
Nota 

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 

Fitch 
Rating 

4 Forte 

BB GESTÃO DE 
RECURSOS 

DTVM 
Moody's MQ1.br Excelente 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

S&P 
Global 
Ratings 

AMP-1 
Muito 
Forte 

BRADESCO 
ASSET 

MANAGEMENT 
Moody's MQ1.br Excelente 

BTG PACTUAL 
GESTORA DE 
RECURSOS 

Fitch 
Rating 

5 Excelente 

VINCI 
PARTNERS Moody's MQ1.br Excelente 

    

Tabela 7 

Data 
Rating 

Especificações e detalhamento do Rating 

12/08/2020 

Processo de Investimento: Excelente 
Recursos de Investimento: Alterado para 
Excelente, de Forte 
Gestão de Risco: Forte 
Desempenho dos Investimentos: Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes: 
Excelente 

Os principais desafios da Viart são manter o 
desenvolvimento e a diversificação em 
estratégias d
desenvolve as capacidades de sua equipe de 
investimento, além de ampliar a cobertura do 
universo de investimentos pela área de 
pesquisa, a fim de obter maiores parâmetros 
de comparação e diversificação.

29/06/2021 

(i) processo disciplinado e bem estabelecidode  
gestão  de  investimentos  da  gestora,  (ii)  
forte  posição  de  mercado  e valor  de  
franquia  proporcionados  por  seu  controlador,  
o  Banco do Brasil,(iii)  fortes fundamentos  
financeiros  da  gestora, (iv)  forte  cultura  
fiduciária  de  gestão  de  risco  e controles, 
e(v) sólido desempenho ajustado ao risco de 
seus fundos. A Moody’s comentou que, as 
múltiplas camadas de supervisão e o fato de o 
conglomerado serpropriedade do governo 
federal aumentam a pressão para que a BB 
DTVM tenha procedimentos de controle e 
gestão de riscos muito rigorosos. 

Os futuros desafios para a BB DTVM são: (i) 
manutenção da posição de mercado 
considerando o ambiente competitivo
melhora do desempenho ajustado ao risco dos 
fundos de renda fixa

17/07/2020 

A classificação reflete o perfil de negócios   
forte, a experiente equipe de gestão e o mix 
adequado de produtos da SAMI, bem como os   
benefícios de pertencer ao Grupo SulAmérica 
(“Grupo”). A classificação também reflete a 
disciplina em seus processos de investimentos, 
seus bonsprincípios fiduciários, e suas boas 
práticas relativas a operações e controles. 
Vemos a SAMI comouma gestora consolidada, 
reconhecida e com forte expertise nos 
segmentos que compõem a base de seu 
negócio, quais são atuar junto ao segmento de 
previdência aberta, fundos de pensão e 
empresas corporativas, além de gerir os 
recursos próprios do grupo ao qual pertencem 

Ainda assim, acreditamos que a SAMI enfrenta 
os desafios de manter seus clientes atuais e 
atrair um maior número de clientes dos 
segmentos de varejo, alta renda e private, por 
meio da ampliação da oferta d
maior alfa e de maior valor agregado, como os 
fundos multimercado e de renda variável, de 
modo a sustentar sua boa performance 
financeira, em um ambiente de concorrência 
acirrada entre gestoras, juros baixos, e de 
muitas incertezas econômica
sociais resultantes em grande medida da 
pandemia da COVID

29/06/2021 

A  avaliação  MQ1.br da BRAM é  baseada  
principalmenteem:  (i)  processo  disciplinado  
de gestão de investimentos da gestora, 
suportado por sólidas operações e 
procedimentos de gestão de risco, (ii) forte 
posição de mercado e valor de franquia 
proporcionados por seu controlador,  o  Banco  
Bradesco,(iii) sólidosfundamentos  financeiros  
da  gestora, (iv)  forte cultura  fiduciária  de  
gestão  de  risco  e  controles,  e  (v)  no  sólido  
desempenho  ajustado  ao risco de seus 
fundos. A avaliação também reflete o 
portfóliode produtos bem diversificado, a base  
de  clientes  pulverizada  e a rede  de  
distribuição  através  dos  canais  do  banco 

Os futuros desafios para a BRAM são: (i) 
manutenção da posição de mercado 
considerando o ambiente competitivo, (ii) 
expansão para mercados internacionais e 
integração das novas estratégias com a 
estrutura atual de negócios, e (i
desempenho ajustado ao risco dos fundos 
multimercado e de ações.

25/06/2020 

Processo de Investimento Excelente 
Recursos de Investimento Excelente 
Gestão de Risco Excelente 
Desempenho dos Investimentos Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes Forte 

Na opinião da Fitch, os principais desafios da 
BTG Pactual Asset são manter o bom 
desempenho de seus fundos frente à forte 
volatilidade do mercado, elevar seu 
marketshare no Brasil, con
desenvolvendo suas atividades internacionais 
para diversificar os produtos oferecidos aos 
investidores e reter seus principais 
profissionais.

29/06/2021 

A avaliação MQ1.br reflete os atributos de alta 
qualidade da Vinci Partners, que incluem: (i) 
sólido crescimento de seusativos sob 
gestão;(ii) melhora contínua nassuasatividades 
de gestão  através  de  investimentos  em  
controles  e  sistemas,  bem  como  equipes  de  
risco  e compliance  reforçadas,  (iii)  suporte  e  
supervisão  do restante  do grupoe  (iv)  baixa 
rotatividade  de seus funcionários.  A avaliação 
da Vinci Partners também reflete seu processo 
de investimentos disciplinado, práticas de 
gestão de risco muito boas e alto nível de 
experiência e qualificação de seus 
profissionais. 

Consideramos que os maiores desafios da 
gestora são: (1) melhorado desempenho 
ajustado ao risco de seus fundos e (2) 
manutenção de sua equipe de profissionais 
altamente qualificados.
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Riscos e Desafios 

Os principais desafios da Viart são manter o 
desenvolvimento e a diversificação em 
estratégias de maior valor agregado, enquanto 
desenvolve as capacidades de sua equipe de 
investimento, além de ampliar a cobertura do 
universo de investimentos pela área de 
pesquisa, a fim de obter maiores parâmetros 
de comparação e diversificação. 
Os futuros desafios para a BB DTVM são: (i) 
manutenção da posição de mercado 
considerando o ambiente competitivo, e(ii) 
melhora do desempenho ajustado ao risco dos 
fundos de renda fixa 

Ainda assim, acreditamos que a SAMI enfrenta 
os desafios de manter seus clientes atuais e 
atrair um maior número de clientes dos 
segmentos de varejo, alta renda e private, por 
meio da ampliação da oferta de produtos com 
maior alfa e de maior valor agregado, como os 
fundos multimercado e de renda variável, de 
modo a sustentar sua boa performance 
financeira, em um ambiente de concorrência 
acirrada entre gestoras, juros baixos, e de 
muitas incertezas econômicas, políticas e 
sociais resultantes em grande medida da 
pandemia da COVID-19. 

Os futuros desafios para a BRAM são: (i) 
manutenção da posição de mercado 
considerando o ambiente competitivo, (ii) 
expansão para mercados internacionais e 
integração das novas estratégias com a 
estrutura atual de negócios, e (iii) melhora do 
desempenho ajustado ao risco dos fundos 
multimercado e de ações. 

Na opinião da Fitch, os principais desafios da 
BTG Pactual Asset são manter o bom 
desempenho de seus fundos frente à forte 
volatilidade do mercado, elevar seu 
marketshare no Brasil, continuar 
desenvolvendo suas atividades internacionais 
para diversificar os produtos oferecidos aos 
investidores e reter seus principais 
profissionais. 
Consideramos que os maiores desafios da 
gestora são: (1) melhorado desempenho 
ajustado ao risco de seus fundos e (2) 
manutenção de sua equipe de profissionais 
altamente qualificados. 
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XP ASSET 
MANAGEMENT Moody's MQ1.br Excelente 

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

Austin 
ratings 

QG3+ Bom 

ITAÚ UNIBANCO 
Fitch 

Rating 
5 Excelente 

QUELUZ 
GESTÃO  

DE RECURSOS 

Austin 
ratings 

QG3+ Bom 

SINGULARE 
INVEST 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 

- - 

    

29/06/2021 

A  avaliação MQ1.br reflete os  atributos  de  
alta  qualidade da XP  Asset  Management,  
que incluem: (i) resultados de investimentos 
sólidos e consistentes de seus fundos ao longo 
de um horizonte de tempo considerável; (ii) 
crescimento sólido dos seus ativos sob gestão; 
(iii) suporte e supervisão do Grupo XP e (iv) 
melhora contínua das suas atividades de 
gestão através de investimentos em controles e 
sistemas, assim como fortalecimento das áreas 
de risco e compliance. A avaliação da XP Asset 
Management também reflete os processos de 
investimentos disciplinados, seus controles 
eficientes de gestão de risco e o alto nível de 
experiência e  qualificação de  seus  
profissionais.   

A Moody's considera que os maiores desafios 
da gestora são: m
ajustado ao risco de seus fundos, e retenção 
do time qualificado de profissionais.

10/09/2020 

(i) muito boa formação acadêmica e 
experiência profissional da equipe de 
colaboradores da Gestora, com passagens por 
instituições financeiras e outras gestoras de 
recursos (...) (iv) potencial aumento do volume 
de ativos sob gestão, tendo sido desenvolvido 
relacionamento comercial com um conjunto 
variado de aplicadores classificados por 
categoria de investidor (...) (vii) muito bom 
processo de investimento, nas suas etapas de 
modelagem e risco, implantação 
computacional, análise 
fundamentalista e gestão de investimentos 
propriamente dita (...) (xv) a gestão de riscos 
encontra-se devidamente sintonizada com o 
processo de investimento (...) (xvii) a Gestora 
busca estar em conformidade com as principais 
práticas e normas que norteiam a atividade de 
gestão de 
recursos, baseada em instruções e atos 
normativos expedidos por órgãos reguladores, 
dispondo de políticas documentadas 
e disponíveis ao público investidor. 

ii) embora detendo uma política de partnership 
já definida e em funcionamento, bem como 
com melhorias implantadas no
quesito remuneração dos colaboradores, o 
quadro societário da empresa con
participação relevante de quatro
sócios e uma participação mais reduzida dos 
demais sócios e colaboradores
(...) (vi) por se concentrar, sobretudo, em 
classes de produtos (fundos de ações e 
multimercados multiestratégias) não é
garantida a permanê
na Gestora (...) (x) ainda que a estrutura 
operacional da Constância Investimentos em 
linhas gerais esteja melhor dimensionada, a
concentração das atividades de operações e 
compliance sob uma mesma coordenação, 
acarretam, conceitua
maior suscetibilidade a conflitos de interesse e 
requer sua capacidade de monitorar 
tempestivamente e minimizar eventos e
falhas de natureza operacional e de 
desconformidade regulatória e jurídica.

15/10/2020 

Processo de Investimento: Excelente 
Recursos de Investimento: Excelente 
Gestão de Risco: Excelente 
Desempenho dos Investimentos: Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes: 
Excelente 

A Fitch acredita que os principais desafios da 
IAM sejam manter
mercado brasileiro de gestão de ativos, que 
vem diminuindo ligeiramente nos últimos anos; 
manter altos níveis de lucratividade; finalizar e 
consolidar seus desenvolvimentos e projetos 
tecnológicos; além de preservar o bom 
desempenho do

02/02/2021 

(i) ampla experiência profissional e boa 
formação acadêmica da equipe de 
colaboradores da Gestora (...) 
(ii) longo tempo de atuação da Gestora, o que 
permite a avaliação da consistência da 
estratégia em curso, do volume de recursos 
sob gestão, do desempenho dos fundos 
geridos pela empresa, da análise de 
investimento e dos controles em 
funcionamento, bem como de seu corpo de 
colaboradores, da política de recursos 
humanos e a retenção dos bons 
colaboradores; (...) 
iv) a Gestora apresenta uma prateleira 
diversificada de produtos, dividida entre 
veículos locais e externos, entre fundos de 
investimento, carteiras administradas e clubes 
de investimento e, entre gestão ativa de 
carteiras e alocação de recursos (...) 
(vii) a Gestora conta com bom processo de 
investimento na gestão de fundos de créditos 
estressados, sendo realizado um diagnóstico 
detalhado de cada ativo presente nas carteiras 
desses fundos segundo a análise dos 
documentos relativos às operações de crédito, 
assim como das garantias que respaldam estas 
operações(...) 
(ix) a gestão de renda variável se encontra bem 
organizada em torno do gestor principal que 
exerce concomitantemente a atividade de 
análise de investimentos.(...) 

(ii) embora mantida sua atuação no segmento 
de renda variável, o peso mais destacado de 
seu AUM encontra
estratégia de investimentos em ativos ilíquidos, 
cujo segmento conta com a presença de outros 
concorrentes, estando sujeito a período
maior dificuldade na gestão/ recuperação de 
ativos (...)
(iii) a Gestora apresenta concentração em uma 
classe de investidor, com a destacada 
presença de regimes próprios de previdência 
social (RPPS). (...)
iv) em que pese tenha havido uma 
racionalizaç
últimos anos, levando a uma estrutura mais 
enxuta, observa
funções nas atividades de gestão de fundos de 
renda fixa, multimercados estruturados e 
alocação de recursos sob o comando de um 
único profissio
ponto de vista de redução de despesas, mas 
que tem sido monitorado no que toca ao 
desempenho dos fundos no longo prazo; (...)
(xiv) A Gestora não possui suas 
demonstrações financeiras auditadas, 
elemento que aumentaria a 
conferiria,
potencialmente, uma maior a observância das 
boas práticas contábeis, no que diz respeito, 
dentre outros aspectos, à geração de receitas 
proveniente de seus serviços prestados a 
clientes, das despesas pagas a outros 
participantes
funcionamento dos fundos sob gestão, bem 
como no desempenho econômico
empresa.

- 

- 
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A Moody's considera que os maiores desafios 
da gestora são: manutenção do desempenho 
ajustado ao risco de seus fundos, e retenção 
do time qualificado de profissionais. 

ii) embora detendo uma política de partnership 
já definida e em funcionamento, bem como 
com melhorias implantadas no 
quesito remuneração dos colaboradores, o 
quadro societário da empresa conta com a 
participação relevante de quatro 
sócios e uma participação mais reduzida dos 
demais sócios e colaboradores 
(...) (vi) por se concentrar, sobretudo, em 
classes de produtos (fundos de ações e 
multimercados multiestratégias) não é 
garantida a permanência dos atuais recursos 
na Gestora (...) (x) ainda que a estrutura 
operacional da Constância Investimentos em 
linhas gerais esteja melhor dimensionada, a 
concentração das atividades de operações e 
compliance sob uma mesma coordenação, 
acarretam, conceitualmente, numa 
maior suscetibilidade a conflitos de interesse e 
requer sua capacidade de monitorar 
tempestivamente e minimizar eventos e 
falhas de natureza operacional e de 
desconformidade regulatória e jurídica. 

A Fitch acredita que os principais desafios da 
IAM sejam manter sua participação no 
mercado brasileiro de gestão de ativos, que 
vem diminuindo ligeiramente nos últimos anos; 
manter altos níveis de lucratividade; finalizar e 
consolidar seus desenvolvimentos e projetos 
tecnológicos; além de preservar o bom 
desempenho dos seus fundos. 
(ii) embora mantida sua atuação no segmento 
de renda variável, o peso mais destacado de 
seu AUM encontra-se concentrado na 
estratégia de investimentos em ativos ilíquidos, 
cujo segmento conta com a presença de outros 
concorrentes, estando sujeito a períodos de 
maior dificuldade na gestão/ recuperação de 
ativos (...) 
(iii) a Gestora apresenta concentração em uma 
classe de investidor, com a destacada 
presença de regimes próprios de previdência 
social (RPPS). (...) 
iv) em que pese tenha havido uma 
racionalização de custos ao longo dos dois 
últimos anos, levando a uma estrutura mais 
enxuta, observa-se certa acumulação de 
funções nas atividades de gestão de fundos de 
renda fixa, multimercados estruturados e 
alocação de recursos sob o comando de um 
único profissional, o que talvez seja positivo do 
ponto de vista de redução de despesas, mas 
que tem sido monitorado no que toca ao 
desempenho dos fundos no longo prazo; (...) 
(xiv) A Gestora não possui suas 
demonstrações financeiras auditadas, 
elemento que aumentaria a transparência e 
conferiria, 
potencialmente, uma maior a observância das 
boas práticas contábeis, no que diz respeito, 
dentre outros aspectos, à geração de receitas 
proveniente de seus serviços prestados a 
clientes, das despesas pagas a outros 
participantes no 
funcionamento dos fundos sob gestão, bem 
como no desempenho econômico-financeiro da 
empresa. 

- 
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BANCO DO  
NORDESTE DO  

BRASIL 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 

- - 

PLURAL 
 

QG2 Muito Bom 

LAD CAPITAL 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 

- - 

 

3.1.5 Solidez Patrimonial

 A solidez patrimonial é importante para verificar a capa

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

gestão/administração dos fundos de investimentos pa

 De acordo com a Portaria

credenciamento, são solicitad

comprovarem a solidez patrimonial:

1.3 Documentos que comprovem sol

1.3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exerc

exercício de credenciamento.

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

Justiça dodomicílio ou sede da entidade

    

- 

- 

23/04/2021 

(i) muito boa formação acadêmica e 
experiência profissional da equipe de 
colaboradores da Gestora(...); 
(ii) a Gestora apresenta bom tempo de atuação 
na reestruturação de empresas, recuperarão 
de créditos e na estruturação e gestão de 
fundos imobiliários(...); 
(iii) foco de atuação bem definido da Gestora, 
com especialização na gestão de fundos 
ilíquidos, seja com ativos estressados ou com 
ativos sadios e, em sintonia com a estratégia 
comercial de captação do grupo Genial (...); 
(iii) bom tempo de convivência da maioria dos 
profissionais que atuam na BRPP (...); 
(vii) a destacada posição de mercado e 
histórico de atuação da BRPP na gestão de 
fundos ilíquidos com ativos problemáticos, 
confere uma maior perpetuidade e 
sustentabilidade do negócio na medida em que 
os mandatos de gestão 
assumidas pela BRPP são de médio e longo 
prazo, período este em que a Gestora aufere 
receitas com as taxas de administração 
cobradas dos cotistas e, eventualmente taxas 
de performance pelo sucesso na gestão destes 
portfólios; 

(iv
funcionamento ainda não se encontra em suas 
fases de desinvestimento, o
que não permite aferir o desempenho da 
Gestora em um ciclo completo de private
equity. Já alguns fundos de crédito
privado encontram
devedores ou em fase de execução, ainda sem 
um nível final de recuperação
registrado com a gestão da BRPP.(...);
(vi) embora focada em um nicho de atuação, a 
Gestora encontra
estratégia de investimentos (ativos ilíquidos),
cujo segmento conta com a presença de outros 
concorrentes, estando da mesma forma sujeita 
a períodos de maior dificuldade na gestão/ 
recuperação de ativos, retração da captação 
de novos recursos, lançamento de veículos de 
investimento, bem como menor suce
desempenho dos fundos sob gestão;
(vii) a atuação da Gestora junto ao segmento 
de fundos de pensão pertencentes a empresas 
estatais e de regimes próprios de previdência 
de estados e municípios, expõe sua estratégia 
a uma maior vulnerabilidade quanto
imagem, político e regulatório, o que pode, 
ademais, afetar a rentabilidade dos ativos e 
inibir captações futuras de recursos ante a 
ponderação destes riscos na tomada de 
decisão destes investidores;

- 

- 

Solidez Patrimonial  

A solidez patrimonial é importante para verificar a capacidade da Instituição continuar

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

gestão/administração dos fundos de investimentos para os quais prestam serviços.

De acordo com a Portaria n° 70/2021, que detalha a documentação para 

são solicitados os seguintes documentos para as Instituições Financeiras

comprovarem a solidez patrimonial: 

1.3 Documentos que comprovem solidez patrimonial  

1.3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exercícios anteriores ao 

exercício de credenciamento. 

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

Justiça dodomicílio ou sede da entidade. 
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- 

(iv) a maioria dos fundos de participação em 
funcionamento ainda não se encontra em suas 
fases de desinvestimento, o 
que não permite aferir o desempenho da 
Gestora em um ciclo completo de private 
equity. Já alguns fundos de crédito 
privado encontram-se em negociação com 
devedores ou em fase de execução, ainda sem 
um nível final de recuperação 
registrado com a gestão da BRPP.(...); 
(vi) embora focada em um nicho de atuação, a 
Gestora encontra-se concentrada em uma 
estratégia de investimentos (ativos ilíquidos), 
cujo segmento conta com a presença de outros 
concorrentes, estando da mesma forma sujeita 
a períodos de maior dificuldade na gestão/ 
recuperação de ativos, retração da captação 
de novos recursos, lançamento de veículos de 
investimento, bem como menor sucesso no 
desempenho dos fundos sob gestão; 
(vii) a atuação da Gestora junto ao segmento 
de fundos de pensão pertencentes a empresas 
estatais e de regimes próprios de previdência 
de estados e municípios, expõe sua estratégia 
a uma maior vulnerabilidade quanto ao risco de 
imagem, político e regulatório, o que pode, 
ademais, afetar a rentabilidade dos ativos e 
inibir captações futuras de recursos ante a 
ponderação destes riscos na tomada de 
decisão destes investidores; 

- 

Instituição continuar 

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

ra os quais prestam serviços. 

70/2021, que detalha a documentação para 

para as Instituições Financeiras 

ícios anteriores ao 

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
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CNPJ 

02.201.501/0001-61 
BNY MELLON SERVICOS 
FINANCEIROS DTVM S/A

22.119.959/0001-83 
ESTRUTURADOS LTDA

10.626.543/0001-72 

28.376.231/0001-13 

00.806.535/0001-54 PLANNER CORRETORA

07.250.864/0001-00 
QUELUZ GESTAO DE 

FINANCEIROS LTDA

42.066.258/0001-30 

RJI CORRETORA DE

E VALORES MOBILIARIOS 

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST

21.813.291/0001-07 
GESTORA DE RECURSOS 

10.917.835/0001-64 
VINCI EQUITIES GESTORA 

DE RECURSOS LTDA

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.

07.237.373/0001-20 
BANCO DO NORDESTE 

30.822.936/0001-69 

00.066.670/0001-00 

62.375.134/0001-44 

29.650.082/0001-00 
BTG PACTUAL ASSET 

MANAGEMENT S.A. DTVM

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

00.360.305/0001-04 
CAIXA ECONÔMICA 

60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

62.318.407/0001-19 
SANTANDER SECURITIES 
SERVICES BRASIL DTVM 

37.918.829/0001-88 
XP ALLOCATION ASSET 

MANAGEMENT LTDA 

3.1.6 Padrão Ético de Conduta e Exposição a

 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela P

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as 

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como: 

a) Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, 

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 

n°9.854, de 27 de outubro de 1999.

    

Tabela 8 

Instituição Atribuição 
DFs dos dois 
últimos anos 

Certidão 
Negativa de 

Falência

BNY MELLON SERVICOS  
FINANCEIROS DTVM S/A 

ADM N/A 

BRPP GESTÃO DE 
PRODUTOS  

ESTRUTURADOS LTDA 
Gestor N/A 

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

Gestor N/A 

LAD CAPITAL ADM / Gestor N/A 

PLANNER CORRETORA ADM N/A 

QUELUZ GESTAO DE 
RECURSOS  

FINANCEIROS LTDA 
Gestor OK 

RJI CORRETORA DE 
TITULOS  

E VALORES MOBILIARIOS 
LTDA 

ADM OK 

SINGULARE INVEST ADM / Gestor N/A 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS  

GESTORA DE RECURSOS 
S.A. 

Gestor OK 

VINCI EQUITIES GESTORA  
DE RECURSOS LTDA 

Gestor OK 

BANCO BRADESCO S.A. ADM OK 

BANCO DO NORDESTE  
DO BRASIL AS 

Gestor OK 

BB GESTÃO DE  
RECURSOS DTVM  

ADM / Gestor OK 

BEM - DTVM LTDA ADM OK 

BRAM - DTVM S.A. Gestor OK 

BTG PACTUAL ASSET  
MANAGEMENT S.A. DTVM 

Gestor N/A 

BTG PACTUAL SERVICOS  
FINANCEIROS S.A. DTVM 

ADM N/A 

CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL 

ADM / Gestor OK 

ITAU UNIBANCO S.A. ADM / Gestor OK 

SANTANDER SECURITIES  
SERVICES BRASIL DTVM 

S.A.  
ADM OK 

XP ALLOCATION ASSET  
MANAGEMENT LTDA  

Gestor OK 

 

Ético de Conduta e Exposição a Risco Reputacional 

70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

er as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina que 

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as 

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como: 

Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 

n°9.854, de 27 de outubro de 1999. 
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Certidão 
Negativa de 

Falência 

OK 

OK 

OK 

N/A 

N/A 

OK 

OK 

N/A 

OK 

N/A 

OK 

N/A 

OK 

OK 

OK 

OK 

N/A 

OK 

OK 

OK 

OK 

  

70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

119/2017 determina que 

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as penas da lei, 

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como:  

Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 
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b) Não

ini

Público. Informará, sob

superveniência

do Credenciamento

c) É 

realizadas no mercado, 

Comissão de Valores Mobiliários ou de outros

competentes

 

 A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais representa bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

ativos e administradoras de patrimônios. O

qualificação e a evolução do mercado financeiro nacional.

torno de quatro compromissos: 

 No campo de autorregula

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

associado. Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preci

 Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da 

ANBIMA que são seguidos por cada uma das Instituições Financeiras

informações referentes às Instituições Financeiras Investidas

    

ão se encontra impedida, nem suspensa, nem

inidônea para participar de licitações, ou contratar com o Poder 

Público. Informará, sob as penalidades 

superveniência de fato impeditiva ou suspensiva da manutenção 

do Credenciamento. 

 possuidora de elevado padrão ética de conduta nas operações 

realizadas no mercado, a critério do Banco Central do Brasil, da 

Comissão de Valores Mobiliários ou de outros

competentes desaconselham um relacionamento seguro.

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

ativos e administradoras de patrimônios. O seu objetivo é fortalecer o setor e permitir a 

qualificação e a evolução do mercado financeiro nacional. Suas funções estão dividi

torno de quatro compromissos: informar, representar, autorregular e educar. 

de autorregulação, com o objetivo de fortalecer o mercado, a A

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preci

Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da 

ANBIMA que são seguidos por cada uma das Instituições Financeiras. A tabela apresenta 

às Instituições Financeiras Investidas. 
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nem foi declarada 

participar de licitações, ou contratar com o Poder 

 cabíveis, a 

impeditiva ou suspensiva da manutenção 

ética de conduta nas operações 

Banco Central do Brasil, da 

Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos 

relacionamento seguro. 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

objetivo é fortalecer o setor e permitir a 

Suas funções estão divididas em 

om o objetivo de fortalecer o mercado, a ANBIMA 

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preciso. 

Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da 

A tabela apresenta as 
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Instituições Financeiras   ANBIMA

CNPJ Instituição Atribuição Associado

01.522.368/0001-82 
BANCO BNP  

PARIBAS BRASIL 
ADM SIM

60.746.948/0001-12 
BANCO BRADESCO 

S.A. 
ADM SIM

07.237.373/0001-20 
BANCO DO 
NORDESTE  

DO BRASIL AS 
Gestor SIM

30.822.936/0001-69 
BB GESTÃO DE  

RECURSOS DTVM  
ADM / Gestor 

00.066.670/0001-00 BEM - DTVM LTDA ADM NÃO

62.375.134/0001-44 BRAM - DTVM S.A. Gestor SIM

22.119.959/0001-83 

BRPP GESTÃO DE 
PRODUTOS  

ESTRUTURADOS 
LTDA 

Gestor NÃO

29.650.082/0001-00 

BTG PACTUAL 
ASSET  

MANAGEMENT S.A. 
DTVM 

Gestor NÃO

59.281.253/0001-23 

BTG PACTUAL 
SERVICOS  

FINANCEIROS S.A. 
DTVM 

ADM NÃO

00.360.305/0001-04 
CAIXA ECONÔMICA  

FEDERAL 
ADM / Gestor SIM

10.626.543/0001-72 
CONSTÂNCIA 

INVESTIMENTOS 
Gestor NÃO

60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. ADM / Gestor SIM

28.376.231/0001-13 LAD CAPITAL ADM / Gestor NÃO

00.806.535/0001-54 
PLANNER 

CORRETORA 
ADM SIM
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Tabela 9 

ANBIMA Códigos ANBIMA 

Associado ABVCAP/ 
ANBIMA 

ADM de  
Recursos  

de 
Terceiros 

Distribuição 
de  

Produtos de  
Investimentos 

Negociação 
de  

Instrumentos  
Financeiros 

Ofertas  
Públicas 

Ética

SIM x x x x x x

SIM x x x x x x

SIM   x x x x x

             

NÃO            

SIM x x x     x

NÃO            

NÃO x x x     x

NÃO x x x   x x

SIM x x x x x x

NÃO   x       x
SIM x x x x x x
NÃO            
SIM x x x x x x

Ética 

Processos 
de  

Regulação e  
Melhores  
Práticas 

Serviços  
Qualificados  
ao Mercado  
de Capitais 

Programa 
de  

Certificação  
Continuada 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

        

        

x x     

        

x x     

x x x   

x x x x 

x x   x 

x x x x 
        

x x x x 

 

Página 19 de 63 
 D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

   

07.250.864/0001-00 
QUELUZ GESTAO DE 

RECURSOS  
FINANCEIROS LTDA 

Gestor NÃO

42.066.258/0001-30 

RJI CORRETORA DE 
TITULOS  

E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA 

ADM SIM

62.318.407/0001-19 

SANTANDER 
SECURITIES  

SERVICES BRASIL 
DTVM S.A.  

ADM NÃO

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST ADM / Gestor NÃO

21.813.291/0001-07 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS  

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

Gestor NÃO

10.917.835/0001-64 
VINCI EQUITIES 

GESTORA  
DE RECURSOS LTDA 

Gestor NÃO

16.789.525/0001-98 
XP VISTA ASSET  

MANAGEMENT LTDA. 
Gestor NÃO
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NÃO x x       x

SIM x x x     x

NÃO            

NÃO            

NÃO   x       x

NÃO   x       x

NÃO x x       x
Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta ao site da ANBIMA

 

 

 

x x   x 

x x x x 

        

        

x x   x 

x x   x 

x   x x 
Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta ao site da ANBIMA 
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3.1.7 Regularidade Fiscal e Previdenciária

 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados 

para satisfazer as exigências impostas pela P

ser apresentadas pelas Instituições Financeiras para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária:

1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Previdenciária 

1.2.1Certidão negativa ou
Municipal da sede da instituição;

1.2.2 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 
Estadual da sede da instituição;

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de neg
relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

1.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS 

 A tabela 10 identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

Investidas no momento do credenciamento.

Instituições Financeiras 

CNPJ Instituição Atribuição

01.522.368/0001-82 
BANCO BNP  

PARIBAS BRASIL 

60.746.948/0001-12 
BANCO BRADESCO 

S.A. 

07.237.373/0001-20 
BANCO DO NORDESTE  

DO BRASIL SA 

30.822.936/0001-69 
BB GESTÃO DE  

RECURSOS DTVM  
ADM / Gestor

00.066.670/0001-00 BEM - DTVM LTDA 

02.201.501/0001-61 

BNY MELLON 
SERVICOS  

FINANCEIROS DTVM 
S/A 

62.375.134/0001-44 BRAM - DTVM S.A. 

22.119.959/0001-83 
BRPP GESTÃO DE 

PRODUTOS  
ESTRUTURADOS LTDA 

29.650.082/0001-00 
BTG PACTUAL ASSET  

MANAGEMENT S.A. 
DTVM 

59.281.253/0001-23 

BTG PACTUAL 
SERVICOS  

FINANCEIROS S.A. 
DTVM 

00.360.305/0001-04 
CAIXA ECONÔMICA  

FEDERAL 
ADM / Gestor

10.626.543/0001-72 
CONSTÂNCIA  

INVESTIMENTOS 
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. ADM / Gestor
00.806.535/0001-54 PLANNER 

    

e Previdenciária 

70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados 

mpostas pela Portaria n° 119/2017 determina as certidões que deverão 

ser apresentadas pelas Instituições Financeiras para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária:

1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Previdenciária  

1.2.1Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 
Municipal da sede da instituição; 

1.2.2 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 
Estadual da sede da instituição; 

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 
relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;  

1.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

denciamento. 

Tabela 10 

Credenciamento 

Atribuição 
Data de  

Credenciamento 
CERTIDÃO  
MUNICIPAL  

CERTIDÃO  
ESTADUAL 

ADM 01/04/2021 OK 30/05/2021 OK 17/05/2021 

ADM 26/05/2021 OK 08/09/2021 OK 14/06/2021 

Gestor 28/07/2021 OK 09/09/2021 OK 27/07/2021 

ADM / Gestor 01/04/2021 OK 10/05/2021 OK 04/04/2021 

ADM 28/07/2021 OK 13/10/2021 OK 21/01/2022 

ADM 29/04/2021 OK 16/06/2021 OK 07/06/2021 

Gestor 26/05/2021 OK 01/08/2021 OK 02/06/2021 

Gestor 28/07/2021 OK 12/08/2021 OK 12/01/2022 

Gestor 26/05/2021 OK 22/07/2021 OK 25/09/2021 

ADM 26/05/2021 OK 22/07/2021 OK 25/09/2021 

ADM / Gestor 24/02/2021   OK 24/06/2021 

Gestor 01/12/2020 OK 03/02/2021 OK 19/02/2021 

ADM / Gestor 26/05/2021 OK 11/10/2021 OK 29/08/2021 
ADM 26/05/2021 OK 18/06/2020 OK 14/08/2020 
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70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados 

119/2017 determina as certidões que deverão 

ser apresentadas pelas Instituições Financeiras para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária: 

positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 

1.2.2 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública 

ativa com a Fazenda Pública 

identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

 

 CERTIDÃO  
FEDERAL 

CERTIDÃO  
FGTS 

 OK 16/06/2021 OK 19/04/2021 

 OK 11/08/2021 OK 23/08/21 

 OK 27/11/2021 OK 24/08/2021 

 OK 11/07/2021 OK 21/03/2021 

 OK 15/01/2022 OK 08/08/2021 

 OK 12/06/2021 OK 09/05/2021 

 OK 12/08/2021 OK 08/08/2021 

 OK 01/01/2022 OK 07/08/2021 

 OK 31/10/2021 OK 16/08/2021 

 OK 29//05/2021 OK 07/08/2021 

 OK 15/06/2021 OK 26/04/2021 

 OK 27/02/2021 OK 22/11/2020 

 OK 17/07/2021 OK 19/08/2021 
 OK 08/08/2020 OK 10/07/2020 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

 

CORRETORA 

07.250.864/0001-00 
QUELUZ GESTAO DE 

RECURSOS  
FINANCEIROS LTDA 

42.066.258/0001-30 

RJI CORRETORA  
DE TITULOS  E 

VALORES 
MOBILIARIOS LTDA 

62.318.407/0001-19 

SANTANDER 
SECURITIES  

SERVICES BRASIL 
DTVM S.A.  

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST ADM / Gestor

21.813.291/0001-07 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS  

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

10.917.835/0001-64 
VINCI EQUITIES 

GESTORA  
DE RECURSOS LTDA 

37.918.829/0001-88 
XP ALLOCATION 

ASSET  
MANAGEMENT LTDA  

 

3.1. 8 Reuniões com Instituições Financeiras Investidas

 Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos

uma agenda de reuniões com representantes das Instituições Financeiras que detêm inve

que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do FUNPREI.

 Nessas reuniões, são discutidas a conjuntura econômica nacional e internacional, possíveis 

estratégias a serem adotadas, produtos de investimentos financei

No caso de Instituições Financeiras Investidas, também são detalhados os resultados dos 

investimentos e o processo de gestão dos ativos presentes na carteira de investimentos do FUNPREI.

 A tabela 11 apresenta um resumo

de 2021. 

Reunião Dados das Instituições Financeiras
Data  IF 

18/11/2020 BRAM  

24/11/2020 XP 

18/12/2020 BB DTVM 

27/01/2021 CEF Adm/Ges

17/03/2021 XP DTVM 

13/04/2021 BTG PACTUAL  

    

Gestor 26/05/2021 OK 06/07/2021 OK 12/10/2021 

ADM  29/05/2021 OK 09/12/2021 OK 14/08/2021 

ADM 28/07/2021 OK 08/09/2021 OK 13/01/2021 

ADM / Gestor 28/08/2021 OK 20/11/2020 OK 27/02/2021 

Gestor 29/04/2021 OK 24/07/2021 OK 25/10/2021 

Gestor 26/05/2021 OK 12/10/2021 OK 24/08/2021 

Gestor 01/04/2021 OK 20/06/2021 OK 24/09/2021 

Reuniões com Instituições Financeiras Investidas 

Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos

uma agenda de reuniões com representantes das Instituições Financeiras que detêm inve

que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do FUNPREI.

Nessas reuniões, são discutidas a conjuntura econômica nacional e internacional, possíveis 

estratégias a serem adotadas, produtos de investimentos financeiros que podem se adaptar ao cenário. 

No caso de Instituições Financeiras Investidas, também são detalhados os resultados dos 

investimentos e o processo de gestão dos ativos presentes na carteira de investimentos do FUNPREI.

apresenta um resumo das reuniões desse tipo que foram realizadas no 1º semestre 

Tabela 11 

Financeiras Participantes 

Serviço IF 

Gestora 
Jose Carlos, Caroline G  

e Caio M 
1. Cenário Econômico
Resultados; Anexos.

Gestora 
 

1. Cenário
Diversificação, Alocação

Gestora Lívia Paula, Trácia 
1. Cenário
Diversificação, Alocação

Adm/Gestora Vinicius Borini 

1. Cenário Econômico; 2. Desempenho 
Caixa Institucional BDR I; 3. Desempenho 
Caixa RV 30 FIM; 4. Apresentação Fundo 
Caixa Indexa Bolsa Americana FIM.

Distribuidor  
Eduardo Reichter e  

Maria Salgado  

1. Apresentação 
interna; 3. 
aplicação; 4. 
fundos da carteira; 5. Plataforma interna de 
educação para clientes 

Gestora Rodrigo Rocha 
1. Investimentos no exterior; 2. Fu
Estruturados; 
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 OK 01/08/2021 OK 18/08/2021 

 OK 06/09/2021 OK 06/08/2021 

 OK 10/10/2021 OK 08/08/2021 

 OK 23/02/2021 OK 27/08/2020 

 OK 14/09/2021 OK 16/05/2021 

 OK 23/08/2021 OK 19/08/2021 

 OK 15/09/2021 OK 17/04/2021 

Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos mantém 

uma agenda de reuniões com representantes das Instituições Financeiras que detêm investimentos ou 

que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do FUNPREI. 

Nessas reuniões, são discutidas a conjuntura econômica nacional e internacional, possíveis 

ros que podem se adaptar ao cenário. 

No caso de Instituições Financeiras Investidas, também são detalhados os resultados dos 

investimentos e o processo de gestão dos ativos presentes na carteira de investimentos do FUNPREI. 

das reuniões desse tipo que foram realizadas no 1º semestre 

 Assuntos  

Pautas 

1. Cenário Econômico; 2. Estratégias; 3. 
Resultados; Anexos. 

Cenário macro, 2. Projeções,03. 
Diversificação, Alocação 

Cenário macro, 2. Projeções,03. 
Diversificação, Alocação 
1. Cenário Econômico; 2. Desempenho 
Caixa Institucional BDR I; 3. Desempenho 
Caixa RV 30 FIM; 4. Apresentação Fundo 
Caixa Indexa Bolsa Americana FIM. 
1. Apresentação da empresa; 2. Estrutura 
interna; 3. Fundos disponíveis para 
aplicação; 4. Histórico sobre os principais 
fundos da carteira; 5. Plataforma interna de 
educação para clientes  
1. Investimentos no exterior; 2. Fundos 
Estruturados;  
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19/04/2021 MAG INVESTIMENTOS  

22/04/2021 SUL AMERICA  

05/05/2021 BB DTVM 

07/05/2021 BRAM  

17/06/2021 BNB 

 

3.2 Critérios Referentes aos Ativos Investidos

 Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e do 

Comitê de Investimentos em relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da carteira 

de investimentos do FUNPREI.   

3.2.1 Enquadramento das Alocações em R

 A  Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fu

o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os 

princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 

obrigações e transparência. Estes objetivos 

financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (“

 A Política de Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos, buscando primeira

e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos segurados.  

 A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada um dos 

tipos de ativos que podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela Resolução

3.922/2010. Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos emitem um 

Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as principais informações sobre

carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos recursos. Nesse relatório, 

mostrado o acompanhamento mensal do enquadramento da carteira com o que foi previsto 

anteriormente. A tabela 12 detalha

Investimentos e a alocação do final do 1º semestre de 2021:

    

3. acompanhamento risco x retorno BTG 
Pactual Absoluto

Gestora Fernando Gabriades 
1. Cenário 
Oportunidades de alocação

Gestora 
Giuliana Crivellaro, 

Juan  
Morales e Ian Lima  

1. Cenário Econômico; 2. RV 
Desempenho do Sulamerica
- Apresentação Sulamerica
Desempenho Sulamerica
Desempenho Sulamerica Juro Real CP

Gestora Livia Paula 
1. Cenário 
Oportunidades de alocação

Gestora 

Carolina Gonzaga, 
Marcos  

Vieira, Paulo Viana, 
Richard  

Schwengber, Rodrigo 
Araújo 

1. Cenário 
Oportunidades de alocação

Gestora 
Ronaldo Cerqueira;  

Maria Iris; Silvia Kelly 
1. Cenário 
Oportunidades de alocação

eferentes aos Ativos Investidos 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e do 

m relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da carteira 

mento das Alocações em Relação à Política de Investimentos

Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fu

o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os 

princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 

obrigações e transparência. Estes objetivos devem estar sempre alinhados em busca do equilíbrio 

financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”). 

Política de Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu patrimônio 

e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos segurados.  

A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada um dos 

podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela Resolução

Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos emitem um 

Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as principais informações sobre

carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos recursos. Nesse relatório, 

o acompanhamento mensal do enquadramento da carteira com o que foi previsto 

detalha o enquadramento, comparando com o previsto pela Política de 

do final do 1º semestre de 2021: 
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3. acompanhamento risco x retorno BTG 
Pactual Absoluto 

 macro; 2. Projeções; 3. 
Oportunidades de alocação 
1. Cenário Econômico; 2. RV - 
Desempenho do Sulamerica Equities; 3. RV 

Apresentação Sulamerica Selection; 4. RF 
Desempenho Sulamerica Equities; 5. 
Desempenho Sulamerica Juro Real CP 

 macro; 2. Projeções; 3. 
Oportunidades de alocação 

 macro; 2. Projeções; 3. 
Oportunidades de alocação 

 macro; 2. Projeções; 3. 
Oportunidades de alocação 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e do 

m relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da carteira 

Política de Investimentos 

Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia 

o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os 

princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 

devem estar sempre alinhados em busca do equilíbrio 

Política de Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

mente a preservação e integridade de seu patrimônio 

e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos segurados.   

A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada um dos 

podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela Resolução n° 

Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos emitem um 

Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as principais informações sobre a 

carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos recursos. Nesse relatório, também é 

o acompanhamento mensal do enquadramento da carteira com o que foi previsto 

visto pela Política de 
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Artigos - Renda Fixa 
Resolução 

% 

  
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' a ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' c ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso II 5,00% 
Artigo 7º, Inciso III, 

Alínea ' a ' 

60,00% 

Artigo 7º, Inciso III, 
Alínea ' b ' 

60,00% 

Artigo 7º, Inciso IV, 
Alínea ' a ' 

40,00% 

Artigo 7º, Inciso IV, 
Alínea ' b ' 

40,00% 

Artigo 7º, Inciso V, 
Alínea ' b ' 

20,00% 

Artigo 7º, Inciso VI, 
Alínea ' a ' 

15,00% 

Artigo 7º, Inciso VI, 
Alínea ' b ' 

15,00% 

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' a ' 

5,00% 

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' b ' 

5,00% 

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' c ' 

5,00% 

Total Renda Fixa 100,00%

 

Artigos - Renda 
Variável 

Resolução 
% 

  
Artigo 8º, Inciso I, 

Alínea ' a ' 

30,00% 

Artigo 8º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

30,00% 

Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea ' a ' 

20,00% 

Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea ' b ' 

20,00% 

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

5,00% 

Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' b ' 

5,00% 

Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' c ' 

5,00% 

Total Renda 
Variável 30,00% 

 

    

 

Tabela 12 

Resolução 
Carteira Carteira 

Estratégia deAlocação 
2021

$ % Inferior % Alvo %

100,00% 0 0,00% 0,00% 5,00%

100,00% 183.921.123,71 56,06% 40,00% 50,00%

100,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

 0 0,00% 0,00% 1,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

 21.604.584,72 6,58% 0,00% 5,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

 0 0,00% 0,00% 1,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

 1.853,78 0,00% 0,00% 1,00%

 0 0,00% 0,00% 1,00%

 0 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 205.527.562,21 62,64% 40,00% 65,00%

Resolução 
Carteira Carteira 

Estratégia de Alocação 
2021

$ % Inferior % Alvo %

0 0,00% 0,00% 1,00%

0 0,00% 0,00% 1,00%

58.801.756,51 17,92% 0,00% 18,00%

0 0,00% 0,00% 1,00%

28.895.091,05 8,81% 0,00% 5,00%

2.788.918,85 0,85% 0,00% 1,00%

4.345.795,91 1,32% 0,00% 1,00%

0 0,00% 0,00% 0,00%

94.831.562,32 28,90% 0,00% 28,00%
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Estratégia deAlocação - Limite - 
2021 

Alvo % 
Superior 

% 

5,00% 100,00% 

50,00% 100,00% 

1,00% 100,00% 

0,00% 5,00% 

1,00% 60,00% 

0,00% 60,00% 

5,00% 40,00% 

0,00% 40,00% 

0,00% 20,00% 

1,00% 15,00% 

0,00% 15,00% 

1,00% 5,00% 

1,00% 5,00% 

0,00% 5,00% 

65,00% 100,00% 

tégia de Alocação - Limite - 
2021 

Alvo % 
Superior 

% 

1,00% 30,00% 

1,00% 30,00% 

18,00% 20,00% 

1,00% 20,00% 

5,00% 10,00% 

1,00% 5,00% 

1,00% 5,00% 

0,00% 5,00% 

28,00% 125,00% 
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Artigos Exterior Resolução %

  
Artigo 9º - A, 

Inciso I 

10,00% 

Artigo 9º - A, 
Inciso II 

10,00% 

Artigo 9º - A, 
Inciso III 

10,00% 

Total Exterior 10,00% 

 

3.2.2 Análise das Demonstrações 

 De acordo com a Instrução

encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem serlevantadas as demonstrações contábeis do 

fundo relativas ao período findo. E, anualmente

de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as 

demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente

  

 O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as normas brasileira

internacionais de auditoria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

 

    

Resolução % Carteira Carteira Estratégia de Alocação 

$ % Inferior % Alvo %

0 0,00% 0,00% 1,00%

7.101.446,53 2,16% 0,00% 2,00%

20.632.616,45 6,29% 0,00% 4,00%

27.734.062,98 8,45% 0,00% 7,00%

Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos 

Instrução CVM nº 555/2014, o exercício do Fundo de investimentos

encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem serlevantadas as demonstrações contábeis do 

E, anualmente, deverá ser disponibilizado no site da CVM,

a) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as 

demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente. 

O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as normas brasileira

toria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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Estratégia de Alocação - Limite - 

% 
Superior 

% 

1,00% 10,00% 

2,00% 10,00% 

4,00% 10,00% 

7,00% 30,00% 

o exercício do Fundo de investimentos deve ser 

encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem serlevantadas as demonstrações contábeis do 

deverá ser disponibilizado no site da CVM, no prazo 

a) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as 

O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as normas brasileiras e 

toria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
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Como forma de diligência foram analisadas as Demonstrações Contábeis dos

apresenta um resumo das principais informações constantes nos pareceres

 

 

Nome do fundo  CNPJ Enquadramento 
Demonstrações Contábeis

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC 
RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 
25.078.994/0001-90 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA 
FI RENDA FIXA PREVIDENC... 

15.486.093/0001-83 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I 
FI RENDA FIXA PREVIDE... 

19.303.793/0001-46 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI 
RENDA FIXA PREVIDENCI... 

19.523.305/0001-06 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI 
RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁR... 
24.117.278/0001-01 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 

20.734.931/0001-20 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BNB RPPS IMA-B FI RENDA 
FIXA 

08.266.261/0001-60 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

23.176.675/0001-91 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FI... 

18.598.288/0001-03 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 
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as Demonstrações Contábeis dos fundos presentes em carteira no final do 1º semestre de 2021, 

mações constantes nos pareceres das auditorias independentes. 

Tabela 13 

Demonstrações Contábeis Parecer auditoria Independente

Ano Fim período 
Auditor 

Independente 
Data Opiniões 

2020 30/06/2020 KPMG 30/06/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 KPMG 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 PWC 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 PWC 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 PWC 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 
ERNST & 
YOUNG 

31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

 

fundos presentes em carteira no final do 1º semestre de 2021, a tabela 13 

Parecer auditoria Independente 

Base para Opiniões 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

equadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

ntam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 
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CAIXA BRASIL 2024 IV 
TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA F... 
20.139.595/0001-78 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL 2030 III 
TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA ... 
20.139.534/0001-00 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA FIC RENDA 

FIXA 
23.215.097/0001-55 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª 
RF TP FI RF 

14.386.926/0001-71 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 
TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA F... 
10.740.670/0001-06 

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIX... 

14.508.605/0001-00 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

SULAMÉRICA INFLATIE FI 
RENDA FIXA LP 

09.326.708/0001-01 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

SULAMÉRICA JURO REAL 
CURTO FI RENDA FIXA LP 

16.892.116/0001-12 
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' b ' 

BRADESCO ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RENDA FIXA 

03.660.879/0001-96 
Artigo 7º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

CAIXA BRASIL 
DISPONIBILIDADES FIC 

RENDA FIXA 
14.508.643/0001-55 

Artigo 7º, Inciso IV, 
Alínea ' a ' 
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2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 DELOITTE 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 DELOITTE 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevan
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/11/2020 PWC 30/11/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 KPMG 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

 

 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 

rimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 

ção patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 
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INVEST DUNAS FIDC 
MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

13.633.964/0001-19 
Artigo 7º, Inciso 
VII, Alínea ' a ' 

BRADESCO MID SMALL CAPS 
FI AÇÕES 

06.988.623/0001-09 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

BRADESCO SELECTION FI 
AÇÕES 

28.515.874/0001-09 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

BTG PACTUAL ABSOLUTO 
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 

11.977.794/0001-64 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

 

 

  Página 28 de 63 

2016 31/12/2016 
ERNST & 
YOUNG 

31/12/2016 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo, porém, houveram 
ressalvas para a base de 

opinião." 

2020 31/03/2020 KPMG 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 KPMG 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 
ERNST & 
YOUNG 

31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

 

"Apresentam adequadamente, 
aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira 
porém, houveram 

ressalvas para a base de 

a) Verificação de lastro 
 
Conforme requerido pela Instrução CVM Nº 356 
de 17 de dezembro de 2001 e pelo regulamento 
do Fundo, o custodiante das operações do fundo 
deve efetuar verificação amostral do lastro dos 
direitos creditórios trimestralmente. Durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em 
amostras selecionadas nos trimestres findos em 
15 de agosto de 2016 e 14 de novembro de 
2016, não foram identificados 7 e 11 
documentos, respectivamente, que 
evidenciariam o lastro das operações. As 
documentações não identificadas representavam 
5,83% e 9,17%, respectivamente, do total das 
operações selecionadas para os trimestres. 
Como não tivemos acesso à documentação de 
suporte dos lastros das operações 
supramencionadas por parte do custodiante, não 
foi possível concluir sobre os eventuais impactos 
caso tais operações não fossem reconhecidas 
nas demonstrações financeiras do Fundo. 
 
b) Valores a receber e a pagar e resultado com 
direitos creditórios 
 
Conforme notas explicativas nº 6 e 7, em 31 de 
dezembro de 2016, o Fundo possuía registrado o 
montante a receber de R$ 6.111 mil e o 
montante a pagar de R$ 2.090 mil, nas rubricas 
de” Recebíveis - títulos descontados” e “Outras 
obrigações”, bem como o montante de R$ 6.269 
mil registrado na rubrica de “Rendas de títulos 
descontados – outros”, para os quais não foi 
apresentada evidência de auditoria apropriada e 
suficiente por parte do administrador. 
Consequentemente, não foi possível concluir 
sobre a necessidade de ajuste sobre esses 
valores. 

"Apresentam adequadamente, 
pectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 
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CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 
AÇÕES 

15.154.220/0001-47 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

CAIXA VALOR DIVIDENDOS 
RPPS FIC AÇÕES 

15.154.441/0001-15 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO 
FI AÇÕES 

11.182.064/0001-77 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 02.887.290/0001-62 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 24.571.992/0001-75 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

SULAMÉRICA EQUITIES FI 
AÇÕES 

11.458.144/0001-02 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

SULAMÉRICA SELECTION FIC 
AÇÕES 

34.525.068/0001-06 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

CAIXA INDEXA BOLSA 
AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP 
30.036.235/0001-02 Artigo 8º, Inciso III 

CAIXA RV 30 FI 
MULTIMERCADO LP 

03.737.188/0001-43 Artigo 8º, Inciso III 
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2020 30/09/2020 KPMG 30/09/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos re
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/09/2020 KPMG 30/09/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/09/2020 KPMG 30/09/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/06/2020 DELOITTE 30/06/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2020 DELOITTE 31/03/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/09/2020 DELOITTE 30/09/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2021 DELOITTE 31/03/2021 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/06/2020 KPMG 30/06/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/06/2020 KPMG 30/06/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 

al e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

am adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
os os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

 

Página 29 de 63 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

   

BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA FIP 

12.312.767/0001-35 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP 17.213.821/0001-09 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 
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2020 30/06/2020 
ERNST & 
YOUNG 

30/06/2020 

"Não expressaram uma opinião 
sobre as demonstrações 

financeiras do Fundo, pois, não 
foi possível obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar a opinião de 

auditoria sobre essas 
demonstrações financeiras."

2018 31/12/2018 
LOUDON 

 BLOMQUIST 
10/09/2019 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo, porém, houveram 
ressalvas para a base de 

opinião." 

 

 

"Não expressaram uma opinião 
sobre as demonstrações 

financeiras do Fundo, pois, não 
foi possível obter evidência de 

da e suficiente 
para fundamentar a opinião de 

auditoria sobre essas 
demonstrações financeiras." 

  Em 30 de junho de 2020, o Fundo possuía 
investimento em ações da companhia de capital 
fechado Tree Florestal Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Tree Florestal”), no 
montante de R$144.994 
mil, representando 104,26% do total do 
patrimônio líquido do Fundo, conforme descrito 
na demonstração da posição financeira. As 
demonstrações financeiras da Tree Florestal 
referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 
não foram emitidas até a data de emissão desse 
relatório, tendo sido as demonstrações 
financeiras mais recentes disponibilizadas para 
nossos exames aquelas relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, 
representando, portanto, significativa defasagem 
de tempo em relação às demonstrações 
financeiras do Fundo. Adicionalmente, durante 
nossos trabalhos, não nos foi disponibilizado 
laudo econômico-financeiro da Tree Florestal, 
e/ou análise de recuperação do valor do 
investimento. Consequentemente, não nos foi 
possível determinar o valor e a recuperabilidade 
deste investimento, em 30 de junho de 2020, e 
se existem passivos e/ou obrigações futuras que 
possam gerar desembolso de recursos por parte 
do Fundo e que não foram reconhecidos e os 
respectivos impactos 
no patrimônio líquido do Fundo. 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

porém, houveram 
ressalvas para a base de 

  Considerando que as características especiais 
da carteira de investimentos do FIPCMB, 
compõe-se exclusivamente da participação 
societária de 98,06% (noventa e oito e seis 
décimos por cento) das ações emitidas pela Cais 
Mauá do Brasil S.A. – CMB, doravante CMB, 
empresa de capital fechado, CNPJ nº 
13.072.557/0001-80, com sede na cidade de 
Porto Alegre – RS, cujo balanço patrimonial do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
apresenta um patrimônio líquido negativo 
(passivo e descoberto) de R$ 15.796 mil e um 
prejuízo do exercício de R$ 11.507 mil. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP 

11.490.580/0001-69 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

SOCOPA FII - REIT11 16.841.067/0001-99 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' b ' 

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - VLJS11 

13.842.683/0001-76 
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' b ' 

AXA WF FRAMLINGTON 
DIGITAL ECONOMY 

ADVISORY INVESTIMENTO 
NO EXTERIOR 

35.002.482/0001-01 
Artigo 9º - A, Inciso 

II 
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2020 30/06/2017 
ERNST & 
YOUNG 

30/06/2017 

"Não apresentam 
adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira do 
Fundo" 

2020 31/12/2020 BDO 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 BAKERTILLY 31/12/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/03/2021 DELOITTE 31/03/2021 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

 

 

apresentam 
adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira do 

  Conforme descrito na nota explicativa no 4, em 
30 de junho de 2017 o Fundo possuía 
participação em ações de companhias de capital 
fechado no montante de R$344.270 mil 
registrados pelo seu valor justo, determinado por 
empresa independente especializada 
considerando a data-base de 31 de dezembro de 
2014, que representava 101,87% do patrimônio 
líquido do Fundo. Conforme descrito na nota 
explicativa no 18, subsequente a 30 de junho de 
2017, o Fundo atualizou o preço das ações de 
companhias de capital fechado para o montante 
de R$274.733 mil mediante laudo de avaliação 
elaborado com data-base de 30 de junho de 
2017, realizado por outra empresa independente 
especializada. Com base na documentação 
suporte para a avaliação do investimento 
recebida durante os procedimentos de auditoria, 
bem como o laudo de avaliação subsequente 
elaborado por empresa independente, 
verificamos que existe grande volatilidade e 
subjetividade na definição das premissas para a 
avaliação deste investimento, no que tange, 
dentre outros fatores, a taxa de desconto e 
quanto às projeções de novos contratos e 
crescimentos do mercado de energia renovável. 
A divergência de tais premissas, em nossa 
análise, gera uma diferença a menor de 
R$130.908 mil em relação ao valor de 
investimento contabilizado no Fundo em 30 de 
junho e 2017, indicando um registro 
superavaliado do mesmo. 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 
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MS GLOBAL OPPORTUNITIES 
ADVISORY INVESTIMENTO 

NO EXTERIOR 
33.913.562/0001-85 

Artigo 9º - A, Inciso 
II 

CAIXA INSTITUCIONAL FI 
AÇÕES BDR NÍVEL I 

17.502.937/0001-68 
Artigo 9º - A, Inciso 

III 

 
 Salientamos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2020 aprovadas pelos 
independentes contratados para esse fim. Todas tiveram parecer informando que as informações 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo"
dos auditores. 
  
 Alguns fundos ilíquidos presentes em carteira e que estão em 
detalhado no item “3.2.5 – Fundos Estressados, apresentam: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações Financeiras que não apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de opinião por parte dos auditores.
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2021 31/03/2021 DELOITTE 31/03/2021 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 30/09/2020 KPMG 30/09/2020 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados constantes nas Demonstrações Contábeis dos Ativos Investidos

amos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2020 aprovadas pelos 
Todas tiveram parecer informando que as informações "Apresentam adequadamente, e

relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriada

Alguns fundos ilíquidos presentes em carteira e que estão em processo de tentativa de recuperação dos valores investidos, conforme melhor 
apresentam: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações Financeiras que não apresentam 

relevantes a posição financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de opinião por parte dos auditores.

 

 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 

onial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados constantes nas Demonstrações Contábeis dos Ativos Investidos 
 

amos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2020 aprovadas pelos auditores 
"Apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

e apropriadas para fundamentar a opinião 

processo de tentativa de recuperação dos valores investidos, conforme melhor 
apresentam: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações Financeiras que não apresentam 

relevantes a posição financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de opinião por parte dos auditores.
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3.2.3 Análise dos Riscos  

 Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações presentes 

em carteira. Esses riscos são acompanhados pelo Relatório Mensal de Acompanhamento da 

Política de Investimentos, sendo demonstradas

3.2.3.1 Risco de Mercado 

 É a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para inst

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

commodities, taxas de juros e indexadores como os de inflação, por exemplo.

 A Política de Investimentos atual prevê a adoção da 

para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: 

 Modelo paramétrico;

 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);

 Horizonte temporal de 21 dias úteis.

 Como parâmetro de monitoramento para controle do ris

compõe a carteira será observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações 

destes ativos sempre que as referências pré

 Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento)

segmento. 

 Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste 

segmento. 

 O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras var

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e 

vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na polí

investimentos do fundo. 

 Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por 

interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

politica-de-investimentos/ 

 

    

Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações presentes 

acompanhados pelo Relatório Mensal de Acompanhamento da 

Política de Investimentos, sendo demonstradas as formas de acompanhamento desses indicadores. 

a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para inst

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

commodities, taxas de juros e indexadores como os de inflação, por exemplo. 

A Política de Investimentos atual prevê a adoção da metodologia do VaR 

para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: 

Modelo paramétrico; 

Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 

observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações 

destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

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

Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste 

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras variáveis, tais como 

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e 

vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na polí

elatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por 

no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento
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Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações presentes 

acompanhados pelo Relatório Mensal de Acompanhamento da 

as formas de acompanhamento desses indicadores.  

a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para instituição 

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

VaR – Value-at-Risk – 

para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:  

co de mercado dos ativos que 

observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações 

do valor alocado neste 

Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste 

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

iáveis, tais como volatilidade e a 

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e 

vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de 

elatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer 

no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:   

oficiais/investimentos/acompanhamento-da-
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3.2.3.2 Risco de Crédito 

 È a possibilidade de perdas no retorno de investimento

das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, ou seja, o não 

atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas.

O § 6º do art. 7º Resolução

regulamenta sobre o risco de crédito das aplicações desse tipo de ativo:

§ 6º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência 

social deverão certificar

compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os 

respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito. (Incluído 

pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)

 Como forma de comprovação do atendimento a esse requisito, 

Quantum. No qual foram retiradas informações referentes à carteira consolidada de investimentos 

do FUNPREI, com a data de 31/03/2021. Essa data foi utilizada por ser a última carteira 100% 

aberta dos ativos investidos. 

FONTE

 Podemos perceber que grande parte da carteira é formada por ativos com rating AAA 

(71,46%). Os ativos que representam "risco de mercado", segundo 

Quantum, são investimentos em renda variável, notadamente em ações. Esse tipo de ativo não tem 

risco de crédito. 

 

 

    

 

a possibilidade de perdas no retorno de investimentos ocasionadas pelo não cumprimento 

das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, ou seja, o não 

atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas. 

esolução n° 3.922/2010, que trata das aplicações em renda fixa, 

regulamenta sobre o risco de crédito das aplicações desse tipo de ativo: 

§ 6º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência 

social deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que

compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os 

respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito. (Incluído 

pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.) 

Como forma de comprovação do atendimento a esse requisito, utilizou

Quantum. No qual foram retiradas informações referentes à carteira consolidada de investimentos 

do FUNPREI, com a data de 31/03/2021. Essa data foi utilizada por ser a última carteira 100% 

Tabela 14 

 

TE: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/03/2021) 

Podemos perceber que grande parte da carteira é formada por ativos com rating AAA 

(71,46%). Os ativos que representam "risco de mercado", segundo classificação do sistema 

Quantum, são investimentos em renda variável, notadamente em ações. Esse tipo de ativo não tem 
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s ocasionadas pelo não cumprimento 

das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, ou seja, o não 

icações em renda fixa, 

§ 6º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência 

se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que 

compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os 

respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito. (Incluído 

utilizou-se o sistema 

Quantum. No qual foram retiradas informações referentes à carteira consolidada de investimentos 

do FUNPREI, com a data de 31/03/2021. Essa data foi utilizada por ser a última carteira 100% 

: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/03/2021)  

Podemos perceber que grande parte da carteira é formada por ativos com rating AAA 

classificação do sistema 

Quantum, são investimentos em renda variável, notadamente em ações. Esse tipo de ativo não tem 
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3.2.3.3 Risco de Liquidez 

É possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado 

em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar potenciais 

compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos disponíveis para honrar 

pagamentos ou resgates solicitados.

 Conforme determina o §4 do art. 

§4 as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos 

de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão 

ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a 

sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

 De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

elaboração desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

realizadas aplicações em 2021 com esse prazo.

 Segue abaixo tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao Patrimônio 

Líquido do FUNPREI na data do fim do 1º semestre de 2021

Liquidez 

0 a 30 dias 

31 a 365 dias 

acima de 365 dias

Ilíquidos/estressados

Total 

 3.2.3.4 Risco de Solvência

 É o que decorre das obrigações do 

O monitoramento desse risco se dá através de avaliações atuariais e realização de estudos para 

embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos recursos.

 Além desse estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão 

analisados os resultados das avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exer

comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas.

2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que poderá ser aces

qualquer interessado no site do Ipo

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

 

    

possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado 

em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar potenciais 

compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos disponíveis para honrar 

pagamentos ou resgates solicitados. 

4 do art. 3º da Portaria n ° 519/2011 

as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos 

de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão 

ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a 

a compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

elaboração desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

plicações em 2021 com esse prazo. 

tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao Patrimônio 

Líquido do FUNPREI na data do fim do 1º semestre de 2021: 

Valor (em Milhões) % 

275,55 83,99% 

 27,38 8,35% 

acima de 365 dias 18,01 5,49% 

Ilíquidos/estressados 7,13 2,17% 

328,09 100,00% 
Fonte: Elaboração própria

Solvência 

o que decorre das obrigações do RPPS para com seus segurados e seu funcionamento. 

sse risco se dá através de avaliações atuariais e realização de estudos para 

embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos recursos. 

Além desse estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão Atuarial, no qual são 

avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exer

evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas.

2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que poderá ser aces

o no site do IpojucaPrev, pelo link:   

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/atuariais/relatorios-atu
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possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado ativo 

em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar potenciais 

compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos disponíveis para honrar 

as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos 

de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão 

ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a 

a compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime. 

De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

elaboração desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao Patrimônio 

onte: Elaboração própria 

para com seus segurados e seu funcionamento. 

sse risco se dá através de avaliações atuariais e realização de estudos para 

tuarial, no qual são 

avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exercícios, com 

evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas. Em 

2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que poderá ser acessado por 

atuariais/ 
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3.2.4 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark

 O desempenho dos ativos é 

Acompanhamento da Política de Investimentos, no qual

investimento e são analisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, fazendo a comparação 

dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark definido p

relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por 

link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

politica-de-investimentos/ 

3.2.5 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 pe

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 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

 

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

decisões a serem tomadas impactam diretamente 

Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, 

a participação em Assembleias e acompanhamento das deliberações

documentos oficiais. Por isso, todas essas atualizações estão presentes no Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo discutidas com os 

do Comitê de Investimentos, que

sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram 

inseridos no processo decisório sobre o desinvestime

 A Resolução do Conselho Monetário Nacional 

alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre outros

critérios relacionados aos prestadores de serviço autorizados a admin

    

3.2.4 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark 

O desempenho dos ativos é realizado mensalmente a partir do Relatório de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, no qual os fundos são separados

lisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, fazendo a comparação 

dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark definido para estratégia.

relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer interessad

link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento

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. 

ições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do 

valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais. 

FUNDO ENQUADRAMENTO

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 

SINGULARE FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

m um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as 

decisões a serem tomadas impactam diretamente no resultado desse processo de desinvestimento. 

Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, 

as e acompanhamento das deliberações, dos fatos relevantes e demais 

todas essas atualizações estão presentes no Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo discutidas com os Conselheiros e membros 

, que tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência 

sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram 

inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

A Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, de 27 de novembro de2018, 

alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre outros

critérios relacionados aos prestadores de serviço autorizados a administrar ou gerir fundosde 
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mensalmente a partir do Relatório de 

são separados por estratégia de 

lisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, fazendo a comparação 

a estratégia. Esses 

quaisquer interessados no 

link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:   

oficiais/investimentos/acompanhamento-da-

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

los 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. 

ições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

I em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

m um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as 

o resultado desse processo de desinvestimento. 

Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, 

fatos relevantes e demais 

todas essas atualizações estão presentes no Relatório Mensal de 

nselheiros e membros 

tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência 

sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram 

CMN nº 4.695, de 27 de novembro de2018, 

alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre outros pontos, 

istrar ou gerir fundosde 
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investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social 

seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da referida Resolução

CVM e Secretaria da Previdência já editaram alguns

tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca dos administradores/gestores 

(ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 de 2021) e sobre a 

impossibilidade de serem realizados novos aportes nos fundos proibidos para RPPS (ofício circular 

CVM/SIM/SPREV 03 de 2019) 

 Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos.

3.2.5.1 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

 a) Apresentação do Fundo: 

 O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 

INVEST DUNAS LP (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001

investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu 

regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, especialmente a 

Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), suas 

alterações posteriores, e demais disposições legais e regulamentares aplicá

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º 

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001

Porém, a época dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era feita 

pela SINGULARE CTVM S.A. (antiga 

sua carteira de ativos financeiros era gerida pela 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.611.259/0001

ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo 

CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001

 b) Histórico de aplicações

CNPJ Tipo Movimentação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

    

investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podem aplicar 

seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da referida Resolução

CVM e Secretaria da Previdência já editaram alguns ofícios circulares conjuntos, nos quais foram 

tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca dos administradores/gestores 

(ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 de 2021) e sobre a 

dos novos aportes nos fundos proibidos para RPPS (ofício circular 

Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos.

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

a) Apresentação do Fundo:  

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 

(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001-19, é um fundo de 

investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu 

e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, especialmente a 

Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), suas 

alterações posteriores, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis a espécie. 

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (antiga 

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.), instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º 

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40.  

a dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era feita 

antiga SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.)

sua carteira de ativos financeiros era gerida pela RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

MF sob nº 07.611.259/0001-18, e as atividades de custódia e controladora dos 

ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo BANCO PAULISTA S/A

CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001-09. 

b) Histórico de aplicações e Resgates:  

Movimentação Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 14/07/2016 875,623809 1.427,55

Aplicação 12/08/2016 414,552995 1.447,34

Aplicação 10/10/2016 336,520131 1.485,80

Aplicação 14/12/2016 147,202103 1.528,51

Aplicação 21/02/2017 126,962031 1.575,27

Aplicação 25/04/2017 124,065039 1.612,06
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RPPS podem aplicar 

seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da referida Resolução. A 

ofícios circulares conjuntos, nos quais foram 

tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca dos administradores/gestores 

(ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 de 2021) e sobre a 

dos novos aportes nos fundos proibidos para RPPS (ofício circular 

Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos. 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 

19, é um fundo de 

investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu 

e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, especialmente a 

Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), suas 

veis a espécie.  

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

(antiga SOCOPA - 

), instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º 

a dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era feita 

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.), a 

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

18, e as atividades de custódia e controladora dos 

BANCO PAULISTA S/A, inscrito no 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

1.427,55 R$ 1.250.000,00 

1.447,34 R$ 600.000,00 

1.485,80 R$ 500.000,00 

1.528,51 R$ 225.000,00 

1.575,27 R$ 200.000,00 

1.612,06 R$ 200.000,00 
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13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação (Resgate do 
Brasil Plus)*

* Aplicação realizada a partir da liquidação do Fundo FIDC Bra

 c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

13.633.964/0001-19 
FIDC MULTISSETORIAL 

INVEST DUNAS LP
 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Acompanhamento de Assembleias dos Fundos em 2019 até 2021

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

26/02/2019 13.633.964/0001-
19 

INVEST DUNAS 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP

29/08/2019 13.633.964/0001-
19 

INVEST DUNAS 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP

09/07/2020 13.633.964/0001-
19 

INVEST DUNAS 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP

 

 Também foram realizadas diversas reuniões entre 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue breve 

resumo dessas reuniões entre cotistas abaixo:

    

Aplicação 23/08/2017 714,819717 1.678,74

Aplicação (Resgate do 
Brasil Plus)* 

30/04/2018 5210,549152 244,69602

* Aplicação realizada a partir da liquidação do Fundo FIDC Brazil Plus 

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota

FIDC MULTISSETORIAL 
INVEST DUNAS LP 30/06/2021 7,950.294955 0.233172

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

mpanhamento de Assembleias dos Fundos em 2019 até 2021

Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais 

INVEST DUNAS 
FIDC 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP 

I - Apresentação do andamento das cobranças 
do Fundo; 
II - A inclusão do Fundo em processo de 
"liquidação especial" 

INVEST DUNAS 
FIDC 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP 

I - A administradora sugeriu que seja mantido 
o plano de amortização aprovado na AGC 
realizada no dia 28 de junho de 2018, ou seja, 
mensais e em regime de caixa, descontadas 
as despesas incorridas. Os cotistas assim 
deliberam pela aprovação. Ato Contínuo, o 
representante da Tercon Investimentos Ltda, 
formalizou a sua renúncia as atividades de 
gestão da carteira, concordando com o 
desconto da despesa a ser debitada relativa 
ao mês de agosto de 2019. 

INVEST DUNAS 
FIDC 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP 

I - A substituição do Administrador, Gestor e 
Custodiante do Fundo, nos moldes do 
regulamento e ordem legal; 

II - As demonstrações financeiras ante o 
levantamento do montante já pago aos 
prestadores de serviços e o que falta a ser 
pago desde o plano de amortização: 
III - A entrega das demonstrações financeiras 
atualizadas e demonstrações financeiras de
transferência; 

IV- A comprovação do rito correto exposto no 
regulamento conforme Artigo 55 e parágrafos 
sobre a comprovação da notificação de 
desenquadramento da Razão Mínima de 
Garantia; 
V - O compromisso de entregar e fazer a 
transferência de toda a documentação do 
fundo de
investimento em epígrafe. 

Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue breve 

resumo dessas reuniões entre cotistas abaixo: 
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1.678,74 R$ 1.200.000,00 

244,69602 R$ 1.275.000,65 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

0.233172 1,853.78 

mpanhamento de Assembleias dos Fundos em 2019 até 2021 

 

Resultado Final 

das cobranças 
Expositivo 

A inclusão do Fundo em processo de 
Reprovado 

A administradora sugeriu que seja mantido 
rovado na AGC 

realizada no dia 28 de junho de 2018, ou seja, 
mensais e em regime de caixa, descontadas 
as despesas incorridas. Os cotistas assim 
deliberam pela aprovação. Ato Contínuo, o 
representante da Tercon Investimentos Ltda, 

as atividades de 
gestão da carteira, concordando com o 
desconto da despesa a ser debitada relativa 

Aprovado 

A substituição do Administrador, Gestor e 
ustodiante do Fundo, nos moldes do Reprovado 

As demonstrações financeiras ante o 
levantamento do montante já pago aos 
prestadores de serviços e o que falta a ser 

Prazo de 10 dias para 
envio 

A entrega das demonstrações financeiras 
atualizadas e demonstrações financeiras de Prejudicado 

A comprovação do rito correto exposto no 
regulamento conforme Artigo 55 e parágrafos 
sobre a comprovação da notificação de 
desenquadramento da Razão Mínima de 

Prazo de 10 dias para 
envio 

O compromisso de entregar e fazer a 
transferência de toda a documentação do 
fundo de 

Prejudicado 

cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue breve 
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Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

28/02/2020 13.633.964/0001-
19 

INVEST DUNAS 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP

15/09/2020 
13.633.964/0001-

19 

INVEST DUNAS 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP

 

e) Situação da liquidação do 

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na 

Cotistas- AGC realizada no dia 28 de junho de 2018 a ser realizado de formas 

de caixa, descontadas as despesas incorridas. 

Agosto de 2019. 

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e Deliberativo, 

realizada em 25 de Novembro de 2020, foi apresentado

do fundo, em especial a partir da 

rebaixamento do rating do mesmo, que ocorreu em 13 de Novembro de 2017. Que culminou com o 

fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de pagamento dos pedidos dos cotistas e 

pela instituição de cronograma de amortização em regime de caixa, depois do pagamento das 

despesas, através da recuperação dos recebíveis. Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, 

resgates, amortizações e o saldo não amortizado até o momento (considerando o seu v

e o seu valor atualizado pelo seu custo de oportunidade, 

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV na 

tentativa de recuperar os valores investidos.

de advocacia Hirtácides Advogados Associados, que é o escritório contratado pelo FIDC Dunas 

para representar os cotistas e acompanhar o caso

 

    

Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais 

INVEST DUNAS 
FIDC 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP 

I - Acordo com os Cotistas Subordinados; 

II - Alinhamento da Assembleia Geral de 
Cotistas; 

III - Definição de substituição da 
SOCOPA por outro Administrador e 
Gestor; 
IV - Definição de protocolo de processo 
administrativo na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM; 

V - Definição de uma possível Ação 
Indenizatória contra SOCOPA e 
REVIERA. 

INVEST DUNAS 
FIDC 

MULTISSETORIAL 
SÊNIOR LP 

I - Envio de Notificação Extrajudicial em 
face da Socopa; 

II - Definição de protocolo de processo 
administrativo na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM; 
III - Definição sobre Ação Coletiva dos 
RPPS por meio de Ação Civil Pública; 

IV- Envio de Ofício para Associação 
Nordestina de RPPS para patrocinar 
ação com assistência jurídica de Jalígson 
Hirtácides; 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na Assembleia 

ada no dia 28 de junho de 2018 a ser realizado de formas mensais e em regime 

de caixa, descontadas as despesas incorridas. O plano foi renovado no a AGC ocorrida no dia 29 de 

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e Deliberativo, 

realizada em 25 de Novembro de 2020, foi apresentado um resumo dos principais acontecimentos 

do fundo, em especial a partir da divulgação da SOCOPA de Fato Relevante informando sobre 

do mesmo, que ocorreu em 13 de Novembro de 2017. Que culminou com o 

fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de pagamento dos pedidos dos cotistas e 

ão de cronograma de amortização em regime de caixa, depois do pagamento das 

despesas, através da recuperação dos recebíveis. Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, 

resgates, amortizações e o saldo não amortizado até o momento (considerando o seu v

pelo seu custo de oportunidade, taxa do DI).  

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV na 

tentativa de recuperar os valores investidos. Participaram da reunião os representantes do

Hirtácides Advogados Associados, que é o escritório contratado pelo FIDC Dunas 

para representar os cotistas e acompanhar o caso. 
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Deliberações 

Resultado Final 

 Prejudicado 

Expositivo 

Expositivo 

Expositivo 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Discutido 

ação com assistência jurídica de Jalígson 
Aprovado 

ssembleia Geral dos 

mensais e em regime 

a AGC ocorrida no dia 29 de 

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e Deliberativo, 

um resumo dos principais acontecimentos 

Fato Relevante informando sobre 

do mesmo, que ocorreu em 13 de Novembro de 2017. Que culminou com o 

fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de pagamento dos pedidos dos cotistas e 

ão de cronograma de amortização em regime de caixa, depois do pagamento das 

despesas, através da recuperação dos recebíveis. Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, 

resgates, amortizações e o saldo não amortizado até o momento (considerando o seu valor original 

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV na 

representantes do escritório 

Hirtácides Advogados Associados, que é o escritório contratado pelo FIDC Dunas 
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3.2.5.2 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

 a) Apresentação do Fundo: 

 Fundo de Investimentos e

Cais Mauá do Brasil S.A. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) Situação 

da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 

Maua do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,372% da empresa, uma vez que o FIP possuía 

97,03% da CMB S.A. 

 b) Histórico de aplicações

CNPJ Tipo Movimentação

17.213.821/0001-09 Aplicação

17.213.821/0001-09 Liquidação do Fundo

 

 c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL 
INFRAESTRUTURA FIP

*Fundo liquidado, conforme descrito no item "e

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

 As tabelas a seguir apresentam um

Fundo, além de um resumo dos Fatos relevantes e comunicados aos Cotistas divulgados pela LAD, 

como administradora e gestora do FIP.

Acompanhamento de Assembleias dos Fundos em 2019 até 2021

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

02/04/2019 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

    

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP 

a) Apresentação do Fundo:  

Fundo de Investimentos em Participações que conta com 97,03% da empresa investida na 

. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) Situação 

da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 640.603 ações da Cais 

do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,372% da empresa, uma vez que o FIP possuía 

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

ação 27/11/2013 256.39471961 9.749,83115710

Liquidação do Fundo 31/03/2021 256.39471961 (193,41088832)

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota

CAIS MAUÁ DO BRASIL 
INFRAESTRUTURA FIP 

30/06/2021 256.39471960 0,00

e) Situação da liquidação do Fundo" 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

As tabelas a seguir apresentam um resumo das Assembleias Gerais Extraordinárias do 

Fundo, além de um resumo dos Fatos relevantes e comunicados aos Cotistas divulgados pela LAD, 

como administradora e gestora do FIP. 

Acompanhamento de Assembleias dos Fundos em 2019 até 2021 

Ordens do Dia 

Nome do Fundo 

Assuntos Principais 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

I - Deliberar sobre a estratégia processual a ser adotada 
para liberação dos recursos bloqueados
tendo o Instituto de Previdência Social do Município de 
Palmas/TO como requerente; 

II - Apresentação do modelo de Reequilíbrio Econômico do 
Contrato de Concessão; 

III - Prestação de Contas da LAD Capital sobre todo o s
período de gestão do FIP; 

IV - Apresentação do CEO da Cais Mauá do Brasil S/A, Sr. 
Eduardo Luzardo, sobre todos os andamentos da 
companhia; 
V - Autorização tomada das medidas necessárias e 
alteração do regulamento com base nas deliberações desta 
assembleia. 
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empresa investida na 

. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) Situação 

640.603 ações da Cais 

do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,372% da empresa, uma vez que o FIP possuía 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

9.749,83115710 R$ 2.500.000,00 

(193,41088832) R$ (49,589.53) 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

0,00 R$ 0,00 

resumo das Assembleias Gerais Extraordinárias do 

Fundo, além de um resumo dos Fatos relevantes e comunicados aos Cotistas divulgados pela LAD, 

  

Resultado 
Final 

Deliberar sobre a estratégia processual a ser adotada 
para liberação dos recursos bloqueados 

Instituto de Previdência Social do Município de 

Proposta 
para 

Previpalmas 

Apresentação do modelo de Reequilíbrio Econômico do 
Expositivo 

Prestação de Contas da LAD Capital sobre todo o seu 
Expositivo 

Apresentação do CEO da Cais Mauá do Brasil S/A, Sr. 
Eduardo Luzardo, sobre todos os andamentos da Expositivo 

Autorização tomada das medidas necessárias e 
nas deliberações desta Expositivo 

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

 

18/06/2019 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

22/01/2020 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
B

INFRAESTRUTURA

13/02/2020 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

21/07/2020 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

  

24/08/2020 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

28/10/2020 
13.072.557/0001-

80 

CAIS MAUA DO 
BRASIL S.A 
(EMPRESA 
INVESTIDA)

 

             Acompanhamento dos Fatos Relevantes dos Fundos e Comunicados aos Cotistas       

Data Fundo 

CNPJ 

    

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

 I - Informar sobre o rompimento do contrato de concessão 
do Cais Mauá, principal ativo detido pela Companhia 
Investida do Fundo, e os seus desdobramentos;

II - Informar o racional para precificação da carteira do 
Fundo, frente ao informado no item 1 da Ordem do Dia;

III - Estabelecer os próximos passos a serem adotados 
para recuperação da concessão, dentre eles a
pela Companhia e/ou pelo fundo de assessor legal para 
questionamento da decisão unilateral adotada pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, não se limitando 
somente a esta medida; 

IV - Apresentar o resultado do procedimento 
envolveu o Fundo e a GSS Holding Ltda.; 
V - Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações acima. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

I - Aprovação de Contas do Exercício Social findo em 31 de 
dezembro de 2018; 
II - Apresentar os passos adotados na recuperação da 
concessão, bem como o status atual de andamento do 
projeto da Companhia Investida; 
III - Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a 
implementação das deliberações acima. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

I - Aprovação de Contas do Exercício Social findo em 31 de 
dezembro de 2018. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

I - Reiterar a renúncia apresentada pela LAD Capital em 
17/02/2020; 

 

II - Apresentação atual situação da Cais Mauá do 
BrasilS/A; 
III - Eleição de prestador de serviço de Administração 
Fiduciária; 
IV - Eleição de prestador de serviços de Gestão;
V - Liquidação do Fundo; 
VI - Se aprovado o item acima, determinar de qu
dará a liquidação. 
VII - 7. Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a
implementação das deliberações acima. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

I - Eleição de prestador de serviço de Administração 
Fiduciária; 
II - Eleição de prestador de serviços de Gestão; 
III - Na hipótese de não substituição da Administradora e 
Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com entreg
de ativos uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 
transcorreu o período de 180 dias da renúncia da LAD 
Capital. 

CAIS MAUA DO 
BRASIL S.A 
(EMPRESA 
INVESTIDA) 

1. Relatar a liquidação do acionista FIP Cais Mauá do 
Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578;
2. Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o 
Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da 
empresa, assumindo seus direitos e obrigações;
3. Destituição dos atuais membros do Conselho de 
Administração; 

4. Eleição de novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, incluindo a indicação do 
Presidente do Conselho de Administração. 

5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Acompanhamento dos Fatos Relevantes dos Fundos e Comunicados aos Cotistas       

Resumo comunicado

Nome 
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Informar sobre o rompimento do contrato de concessão 
do Cais Mauá, principal ativo detido pela Companhia 

desdobramentos; 
Expositivo 

Informar o racional para precificação da carteira do 
Fundo, frente ao informado no item 1 da Ordem do Dia; Expositivo 

Estabelecer os próximos passos a serem adotados 
para recuperação da concessão, dentre eles a contratação 
pela Companhia e/ou pelo fundo de assessor legal para 
questionamento da decisão unilateral adotada pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, não se limitando 

Expositivo 

Apresentar o resultado do procedimento arbitral que 
Expositivo 

Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a implementação Aprovado 

Aprovação de Contas do Exercício Social findo em 31 de 
Abstenção 

Apresentar os passos adotados na recuperação da 
concessão, bem como o status atual de andamento do Expositivo 

Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a  Aprovado 

Social findo em 31 de 
Aprovado 

Reiterar a renúncia apresentada pela LAD Capital em 
Expositivo 

Apresentação atual situação da Cais Mauá do 
Expositivo 

Eleição de prestador de serviço de Administração 
Prejudicado 

Gestão; Prejudicado 
Expositivo 

Se aprovado o item acima, determinar de que forma se 
Expositivo 

7. Autorização para que o Administrador do Fundo 
pratique todos os atos necessários para a 

 

leição de prestador de serviço de Administração 
Prejudicado 

Eleição de prestador de serviços de Gestão;  Prejudicado 
Na hipótese de não substituição da Administradora e 

Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com entrega 
de ativos uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 
transcorreu o período de 180 dias da renúncia da LAD 

Expositivo 

1. Relatar a liquidação do acionista FIP Cais Mauá do 
asil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578; 

Expositivo 

2. Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o 
Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da 
empresa, assumindo seus direitos e obrigações; 

Expositivo 

uais membros do Conselho de 
Expositivo 

4. Eleição de novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, incluindo a indicação do Prejudicado 

5. Outros assuntos de interesse da Companhia. Expositivo 

Acompanhamento dos Fatos Relevantes dos Fundos e Comunicados aos Cotistas        

Resumo comunicado 
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31/05/2019 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

17/02/2020 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

01/04/2020 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

03/03/2021 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

28/05/2021 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

 

 Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segu

resumo dessas reuniões entre cotistas abaixo:

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

16/04/2021 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

07/05/2021 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

04/06/2021 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

    

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

A LAD CAPITAL vem informar aos Coti
em Geral que em 30 de maio de 2019 o Governador do Rio Grande 
do Sul, Sr. Eduardo Leite, anunciou o rompimento do contrato de 
concessão do Cais Mauá, principal ativo detido pela Companhia 
investida do Fundo (...) 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

A LAD CAPITAL vem informar aos Cotistas e ao Mercado que nesta 
Data apresentou renúncia com efeitos imediatos a Administração e 
Gestão do FUNDO(...) 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

   A LAD CAPITAL informa aos Cotistas, e ao Mercado, o novo valor 
justo das cotas do fundo(...) 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

(...)  Naquela mesma Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 
24/08/2020 restou consignado em ata que “(...) considerando que as 
ações da Companhia são escriturais, a LAD Capital procederá com a 
transferência das ações da Companhia em livro de ações próprio, que 
após o término deste processo ficará guardado na sede da 
Companhia, procedendo com a divisão das ações na 
proporcionalidade das cotas detidas por cada um dos Cotistas, bem 
como informará em eventuais demandas judiciais sobre a liquidação 
do Fundo, e a necessária substituição processual por seus Cotistas, 
os quais sucedem o Fundo em seus direitos e obrigações.”.

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

A LAD Capital enviou, em 03/03/2021 e em 30/03/2021, comunicado 
aos cotistas para que os Cotistas assinassem, e
assumissem posição de cessionário no Livro de Transferência de 
Ações da Companhia Investida Cais Mauá
suas participações no liquidado FIP Cais Mauá do Brasil (CNPJ: 
17.213.821/0001-09). O Livro de Transferência de Ações da 
Companhia deve ser assinado por todos os seus acionistas, em 
conjunto do a LAD Capital como Cedente (...)

Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segu

resumo dessas reuniões entre cotistas abaixo: 

Ordens do Dia

Nome do Fundo Assuntos Principais

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

Reunião realizada pela empresa LEMA e que contou com 
participação dos cotistas representantes de outras instituições
Sr. Daniel Maeda da CVM que falou 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 
tomadas pelos cotistas para resolver esse problema. Na ocasião a 
LAD Capital  repassou o histórico do fundo a partir da assunção da 
LAD às funções de administrador e gestor do FIP
sobre o processo da companhia investida contra
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. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

Alguns Instituições Financeiras como: Veritas, 
de advocacia Hirtácides Advogados Associados apresentaram uma 
proposta de prestação de serviços aos cotistas 
processo de liquidação do fundo, que caso viesse a ser aprovada por 
todos os cotistas, iria ser implementado. 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

Internamente, foi dado continuidade no processo de tratamento 
jurídico do caso e dos reflexos contábeis advindos da liquidação do 
fundo e do recebimento das ações da
realizada uma reunião com a participação 
IpojucaPrev e de representantes da CESPAM, c
serviços contábeis ao RPPS. Foram tratados assuntos contábeis 
sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liq
01/04/2021, com isso, a partir desse dia, os extratos enviados pela 
LAD demonstraram que o fundo foi marcado a zero, fazendo com 
que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos 
investimentos em 2021. A CESPAM ficou d
documentação e o histórico do fundo para identificar como o 
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A LAD CAPITAL vem informar aos Cotistas do Fundo e ao Mercado 
em Geral que em 30 de maio de 2019 o Governador do Rio Grande 
do Sul, Sr. Eduardo Leite, anunciou o rompimento do contrato de 
concessão do Cais Mauá, principal ativo detido pela Companhia 

A LAD CAPITAL vem informar aos Cotistas e ao Mercado que nesta 
Data apresentou renúncia com efeitos imediatos a Administração e 

A LAD CAPITAL informa aos Cotistas, e ao Mercado, o novo valor 

(...)  Naquela mesma Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 
2020 restou consignado em ata que “(...) considerando que as 

ações da Companhia são escriturais, a LAD Capital procederá com a 
transferência das ações da Companhia em livro de ações próprio, que 
após o término deste processo ficará guardado na sede da 

anhia, procedendo com a divisão das ações na 
proporcionalidade das cotas detidas por cada um dos Cotistas, bem 
como informará em eventuais demandas judiciais sobre a liquidação 
do Fundo, e a necessária substituição processual por seus Cotistas, 

cedem o Fundo em seus direitos e obrigações.”. 

A LAD Capital enviou, em 03/03/2021 e em 30/03/2021, comunicado 
aos cotistas para que os Cotistas assinassem, e desta forma 

ção de cessionário no Livro de Transferência de 
Ações da Companhia Investida Cais Mauá S.A., na proporção de 
suas participações no liquidado FIP Cais Mauá do Brasil (CNPJ: 

Transferência de Ações da 
o por todos os seus acionistas, em 

conjunto do a LAD Capital como Cedente (...) 

Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue breve 

Ordens do Dia 

Assuntos Principais 

Reunião realizada pela empresa LEMA e que contou com a 
representantes de outras instituições e do 

que falou 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 

tas para resolver esse problema. Na ocasião a 
o histórico do fundo a partir da assunção da 

LAD às funções de administrador e gestor do FIP e 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-

omo: Veritas, RJI, além do escritório 
de advocacia Hirtácides Advogados Associados apresentaram uma 

aos cotistas visando auxiliar no 
processo de liquidação do fundo, que caso viesse a ser aprovada por 

continuidade no processo de tratamento 
jurídico do caso e dos reflexos contábeis advindos da liquidação do 
fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi 
realizada uma reunião com a participação dos representantes do 
IpojucaPrev e de representantes da CESPAM, consultoria que presta 
serviços contábeis ao RPPS. Foram tratados assuntos contábeis 
sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 
01/04/2021, com isso, a partir desse dia, os extratos enviados pela 
LAD demonstraram que o fundo foi marcado a zero, fazendo com 
que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos 
investimentos em 2021. A CESPAM ficou de analisar a 
documentação e o histórico do fundo para identificar como o 
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09/06/2021 
17.213.821/0001-

09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

 

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 O Fundo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da sit

membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato 

sobre as últimas atualizações desde o começo desse processo de liquidação, mais informações 

podem ser encontradas nas atas das reuniões que ac

foi dada total transparência a todos os interessados.

 Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP 

Cais Mauá “Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora

liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o 

período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da 

Instrução CVM 578/16. Considerando que não

considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 

enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão de Recursos; esta 

prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na carteira 

do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 

anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

 Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê 

de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi 

solicitado o acompanhamento jurídico e contábil 

entrega das ações da empresa investida.

 No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

número 13.072.557/001-80. Conforme ata da reunião, foram “

relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil 

Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 

Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus direitos e 

    

recebimento das ações seria lançado no sistema da contabilidade.

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

Nesta reunião entre os cotistas, o consultor jur
Gonçalo do Amarante repassou um resumo da análise da 
documentação enviada pela LAD, além de falar sobre a situação dos 
processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
acordado que todos os cotistas aguardariam as próximas tom
de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente
a sua participação no Cais Maua S.A. De acordo com o último e
enviado pela LAD, o prazo em que a documentação ficará em sua 
sede é até o dia 31/07/2021. 

ção do Fundo: 

undo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da situação do FIP para os 

membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato 

sobre as últimas atualizações desde o começo desse processo de liquidação, mais informações 

podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram anteriormente, situações em que 

foi dada total transparência a todos os interessados. 

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP 

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 

liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o 

período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da 

Instrução CVM 578/16. Considerando que não foram eleitos prestadores de serviço no prazo de 

considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 

enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão de Recursos; esta 

com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na carteira 

do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 

anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê 

de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi 

jurídico e contábil sobre os reflexos da liquidação do fundo através da 

entrega das ações da empresa investida. 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

80. Conforme ata da reunião, foram “discutidas a seguinte ordem do dia: 

relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil 

Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 2 . Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o 

Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus direitos e 
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recebimento das ações seria lançado no sistema da contabilidade. 

Nesta reunião entre os cotistas, o consultor jurídico do RPPS de São 
Gonçalo do Amarante repassou um resumo da análise da 
documentação enviada pela LAD, além de falar sobre a situação dos 
processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
acordado que todos os cotistas aguardariam as próximas tomadas 
de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 

Cais Maua S.A. De acordo com o último e-mail 
enviado pela LAD, o prazo em que a documentação ficará em sua 

undo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e está sendo 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

uação do FIP para os 

membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato 

sobre as últimas atualizações desde o começo desse processo de liquidação, mais informações 

onteceram anteriormente, situações em que 

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP 

, informar sobre a 

liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o 

período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da 

foram eleitos prestadores de serviço no prazo de 

considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital 

enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão de Recursos; esta 

com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na carteira 

do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 

80” 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê 

de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi 

ção do fundo através da 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

discutidas a seguinte ordem do dia: 1. 

relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil 

ndo irão suceder o 

Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus direitos e 
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obrigações; 3 . destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 

membros do Conselho de Administração da Companhia, 

Conselho de Administração; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

 Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa 

LAD ainda não tinha enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo sido realizada quase um 

mês antes. 

 No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia 

um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 

“item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 

(seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das ações em livro pró

Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato 

através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja 

operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa

corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo 

destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das 

ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a co

Fundo.”  

 Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido 

enviados diversos e-mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação 

dos fundos e diversos documentos

Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi enviado mais uma vez um e

LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

 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 Alexan

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 Ca

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 his

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 

    

. destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 4. 

membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 

Outros assuntos de interesse da Companhia.” 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que a 

LAD ainda não tinha enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo sido realizada quase um 

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia 

fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 

“item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 

(seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das ações em livro pró

Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato 

mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja 

operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a respectiva data 

corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo 

destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das 

ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido 

edindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação 

dos fundos e diversos documentos que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. 

Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi enviado mais uma vez um e

LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos. 

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 

sse 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 Alexan

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 
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4. eleição de novos 

incluindo a indicação do Presidente do 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

reunião também foi informado que a 

LAD ainda não tinha enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo sido realizada quase um 

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia 

fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 

“item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 

(seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. 

Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato 

mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja 

e a respectiva data 

corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo 

destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das 

nclusão da liquidação e encerramento do 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido 

edindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação 

que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. 

Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi enviado mais uma vez um e-mail à 

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 

sse 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 

is 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 

tórico 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 
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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.  

 Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio de 2021, na 

qual as Instituições Financeiras Veri

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, foi feita uma nova reunião 

entre os cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou 

definido que seriam analisadas tanto as situações dos processos em

parte, como os riscos jurídicos de cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas.

 No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotistas, na qual o consultor 

jurídico do RPPS de São Gonçalo do Amarante repas

enviada pela LAD, além de falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é 

parte. Também foi acordado que todos os cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão 

antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente a sua 

acordo com o último e-mail enviado pela LAD, o prazo em que a documentação ficará em sua sede 

é até o dia 31/07/2021. 

 Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

investida, foi realizada uma reunião no dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor de 

Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev, do Diretor Ju

da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram tratados assuntos 

contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 01/04/2021, com isso, 

a partir desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado a zero, 

fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 

2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o 

recebimento das ações seria lançado no sistema da contabilidade.

3.2.5.3 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

 a) Apresentação do Fundo:

 Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em

anônimas, abertas ou fechadas, emis

indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de Propostas de 

Investimento pelo Fundo. Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar listadas em um dos 

segmentos do Novo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação efetiva do

gestão. 

    

Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do 

54.2019.4.04.7100.   

Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio 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, foi feita uma nova reunião 

entre os 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, como os riscos jurídicos de cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas.

No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotistas, na qual o consultor 

jurídico do RPPS de São Gonçalo do Amarante repassou um resumo da análise da documentação 

enviada pela LAD, além de falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é 

parte. Também foi acordado que todos os cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão 

ões e receber efetivamente a sua participação na Cais Maua S.A. d

mail enviado pela LAD, o prazo em que a documentação ficará em sua sede 

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

investida, foi realizada uma reunião no dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor de 

Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev, do Diretor Jurídico do IpojucaPrev e de representantes 

da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram tratados assuntos 

contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 01/04/2021, com isso, 

s enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado a zero, 

fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 

2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o 

bimento das ações seria lançado no sistema da contabilidade. 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 

a) Apresentação do Fundo: 

Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em

anônimas, abertas ou fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários, que atuem, direta ou 

indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de Propostas de 

Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar listadas em um dos 

ovo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação efetiva do
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Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do 

Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio de 2021, na 

tas 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, foi feita uma nova reunião 

entre os cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou 

que a empresa investida é 

parte, como os riscos jurídicos de cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas. 

No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotistas, na qual o consultor 

sou um resumo da análise da documentação 

enviada pela LAD, além de falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é 

parte. Também foi acordado que todos os cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão 

participação na Cais Maua S.A. de 

mail enviado pela LAD, o prazo em que a documentação ficará em sua sede 

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos 

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

investida, foi realizada uma reunião no dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor de 

rev e de representantes 

da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram tratados assuntos 

contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 01/04/2021, com isso, 

s enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado a zero, 

fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 

2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o 

Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em sociedades 

soras de títulos e valores mobiliários, que atuem, direta ou 

indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de Propostas de 

Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar listadas em um dos 

ovo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação efetiva do Fundo em sua 
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O Fundo está em processo de liquidação, conforme histórico constante no item “e) Situação 

da Liquidação do Fundo”.  

 b) Histórico de aplicações

CNPJ Tipo movime

11.490.580/0001-69 Aplicação

 

 c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP

 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Data  
da 

Reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

19/02/2019 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

24/06/2019 
11.490.580/0001-

69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

    

O Fundo está em processo de liquidação, conforme histórico constante no item “e) Situação 

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 25/11/2015 
  

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas 

DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP 

30/06/2021 793,349.72372707 
 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Contratação do escritório Vieira Rezende 
Advogados, pelos honorários fixos de R$ 
35.000,00 para elaboração de estudos do 
Fundo;  

II - Contratação da Thymos Energia, pelo 
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), para elaboração de laudo de 
avaliação anual dos ativos do Fundo, com 
data base de junho/2018 e junho/19; 

III - Aprovação das demonstrações 
financeiras do Fundo, exercício social de 30 
de junho de 2017; 

IV - Prorrogação do prazo de duração do 
Fundo por mais 12 (doze) meses, com 
término em 29 de junho de 2020; 

V - Considerando a renúncia já apresentada 
do BNY Mellon, indicações, apresentações e 
substituição do BNY Mellon na qualidade de 
administrador, distribuidor e escriturador e 
do custodiante do Fundo; 

VI - Alteração e Consolidação do 
Regulamento do Fundo, em razão das 
deliberações acima. 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Indicações, apresentações e substituição 
do BNY Mellon na qualidade de 
administrador, distribuidor e escriturador do 
Fundo, bem como a apresentação e 
substituição da custódia do Fundo; 
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O Fundo está em processo de liquidação, conforme histórico constante no item “e) Situação 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

R$     1.500.000,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

0.04266212 
 

R$  
33.845,98 

  

Resultado Final 

Contratação do escritório Vieira Rezende 
Advogados, pelos honorários fixos de R$ 

elaboração de estudos do Aprovado 

Contratação da Thymos Energia, pelo 
(trinta e cinco mil 

reais), para elaboração de laudo de 
avaliação anual dos ativos do Fundo, com Aprovado 

Aprovação das demonstrações 
financeiras do Fundo, exercício social de 30 

Reprovado 

Prorrogação do prazo de duração do 
Fundo por mais 12 (doze) meses, com 

Prejudicado 

a renúncia já apresentada 
do BNY Mellon, indicações, apresentações e 
substituição do BNY Mellon na qualidade de 

ministrador, distribuidor e escriturador e Sem propostas 

Alteração e Consolidação do 
Regulamento do Fundo, em razão das Prejudicado 

Indicações, apresentações e substituição 
do BNY Mellon na qualidade de 
administrador, distribuidor e escriturador do 
Fundo, bem como a apresentação e Prejudicado 
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07/08/2019 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

24/10/2019 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO D

MULTIESTRATÉGIA 

02/07/2020 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

    

II - Aprovação da integralidade do Plano de 
Desinvestimento, que envolve a liquidação 
do Fundo; 

III - Aprovação dos membros do Comitê de 
Investimento: 

IV - Atualização pela Gestora, das 
informações referentes ao processo de 
execução envolvendo o mútuo celebrado 
pela companhia investida; 

V - Informações acerca da ação monitória 
impetrada pelo antigo gestor do Fundo que 
envolve cobrança dos valores devidos a 
título de taxa de gestão;  

VI - Consolidação do Regulamento do Fundo 
para refletir as deliberações da Assembleia.

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I- Aprovar nova composição do Comitê de 
Investimentos do Fundo; 

II - Aprovar a alteração do regulamento do 
Fundo; 

III - Consignações dos votos de cotistas 
apresentadas em manifestações de voto da 
AGC realizada em 24/06/2019 e que não 
constaram na ata; 

IV- Consolidação do Regulamento do Fundo, 
conforme deliberação (ii). 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - A reeleição do atual membro o cargo de 
Presidente do Comitê de Investimentos; 

II -  reeleição do atual membro titular para o 
Comitê de Investimentos a Sra. Anna 
Claudia Fernandes Gonçalves; 

III - Alteração do parágrafo segundo do 
artigo 5º do Regulamento do Fundo 

IV - Apresentação pelo escritório Vieira 
Rezende que trata sobre a viabilidade da 
tomada de medidas de responsabilização 
contra o antigo gestor do Fundo; 

V - Informações quanto a consolidação do 
Regulamento do Fundo para refletir a 
deliberação do item III. 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Substituição dos prestadores de serviços 
administrativos dentre outros; 

II - Alteração do regulamento em razão da 
deliberação acima; 

III - Contratação de empresa respons
pela elaboração do laudo de avaliação anual 
dos ativos (base junho/2020); 
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Aprovação da integralidade do Plano de 
stimento, que envolve a liquidação 

Aprovado 

Aprovação dos membros do Comitê de 
Aprovado 

Atualização pela Gestora, das 
informações referentes ao processo de 
execução envolvendo o mútuo celebrado Expositivo 

Informações acerca da ação monitória 
impetrada pelo antigo gestor do Fundo que 
envolve cobrança dos valores devidos a Expositivo 

Consolidação do Regulamento do Fundo 
s da Assembleia. 

Expositivo 

Aprovar nova composição do Comitê de 
Reprovado 

Aprovar a alteração do regulamento do 
Reprovado 

es dos votos de cotistas 
apresentadas em manifestações de voto da 
AGC realizada em 24/06/2019 e que não Expositivo 

Consolidação do Regulamento do Fundo, 
Reprovado 

A reeleição do atual membro o cargo de 
 Aprovado 

reeleição do atual membro titular para o 
Comitê de Investimentos a Sra. Anna 

Aprovado 

Alteração do parágrafo segundo do 
Aprovado 

Apresentação pelo escritório Vieira 
Rezende que trata sobre a viabilidade da 
tomada de medidas de responsabilização 

Expositivo 

formações quanto a consolidação do 
Regulamento do Fundo para refletir a 

Expositivo 

Substituição dos prestadores de serviços 

Reprovado 

Alteração do regulamento em razão da 
Reprovado 

Contratação de empresa responsável 
ela elaboração do laudo de avaliação anual 

Aprovado 
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30/09/2020 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

    

IV - Informações do Administrador acerca 
andamento das auditorias do Fundos 
referentes aos exercícios findos 
junho/2018 e junho/2019; 

V - Atualização pela Gestora das 
informações referentes ao processo de 
execução envolvendo o mútuo celebrado 
pela companhia investida; 

VI - Apresentação pelo escritório Vieira 
Rezende sobre a situação do processo 
judicial envolvendo o
Fundo que se encontra sob seu patrocínio

VII - Contratação de assessor jurídico. 

VIII - Informações do Administrador sobre o 
reenvio de extratos de posição, 
considerando o reprocessamento da carteira 
já divulgado aos cotistas. 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - (a) Representantes do Gestor: (i) como 
Membro Titular e Presidente, o Sr. Rodrigo 
Nelson Brum Selles; 

I - (b) epresentantes do cotista detentor de 
13,07% (treze vírgula zero sete por cento) 
das cotas 
Fundo: (i) como Membro Titular, a Sra. Anna 
Cláudia Fernandes Gonçalves, (ii) como 
Membro Suplente, a Sra Marelisa Cunha 
Bostelmann 

I - (c) Representantes do cotista detentor de 
13,61% (treze vírgula sessenta e um cento) 
das cotas 
Fundo: (i) como Membro Titular, o Instituto 
de Previdência do Estado de Roraima 

II - Deliberar a substituição dos prestadores 
de serviços de administração, distribuição, 
escrituração, 
custódia, bem como controladoria de ativos 
e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora;

III - Caso a deliberação acima seja 
aprovada, a definição da data de 
transferência da administração e 
substituição dos prestadores de serviço do 
Fundo como sendo em até 15 (quinze) dias 
contados da conclusão do Laudo de 
Avaliação ou da finalização do 
Reprocessamento das Cotas, caso se 
confirme a sua necessidade, Sendo certo 
que após a definição da Data de 
Transferência, esta será informada 
imediatamente aos cotistas por meio de fato 
relevante; 
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Informações do Administrador acerca do 
andamento das auditorias do Fundos 

 em 
Expositivo 

Atualização pela Gestora das 
informações referentes ao processo de 
execução envolvendo o mútuo celebrado Expositivo 

Apresentação pelo escritório Vieira 
do processo 

envolvendo o 
patrocínio; Expositivo 

Aprovado 

bre o 
reenvio de extratos de posição, 
considerando o reprocessamento da carteira 

Expositivo 

(a) Representantes do Gestor: (i) como 
nte, o Sr. Rodrigo 

Aprovado 

(b) epresentantes do cotista detentor de 
13,07% (treze vírgula zero sete por cento) 

 do 
Fundo: (i) como Membro Titular, a Sra. Anna 
Cláudia Fernandes Gonçalves, (ii) como 

ra Marelisa Cunha 
Aprovado 

(c) Representantes do cotista detentor de 
13,61% (treze vírgula sessenta e um cento) 

 do 
Fundo: (i) como Membro Titular, o Instituto Aprovado 

bstituição dos prestadores 
de serviços de administração, distribuição, 

custódia, bem como controladoria de ativos 
e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora; Reprovado 

Caso a deliberação acima seja 
aprovada, a definição da data de 

nsferência da administração e 
substituição dos prestadores de serviço do 
Fundo como sendo em até 15 (quinze) dias 
contados da conclusão do Laudo de 
Avaliação ou da finalização do 
Reprocessamento das Cotas, caso se 
confirme a sua necessidade, Sendo certo 

e após a definição da Data de 
Transferência, esta será informada 
imediatamente aos cotistas por meio de fato 

Prejudicado 
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13/05/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 

MULTIESTRATÉGIA 

    

IV - Caso a deliberação acima seja 
aprovada, alteração do Regulamento do 
Fundo; 

V - Caso a deliberação acima seja aprovada, 
consolidação do Regulamento do Fundo.

VI - 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. 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - I. Deliberar a substituição dos prestadores 
de serviços de administração, escrituração, 
custódia, bem como controladoria de ativos 
e tesouraria do Fundo pela RJI, nos termos 
da Proposta de Prestação de Serviços de 
Administração, Custódia, Controladoria e 
Escrituração apresentada pela RJI ; 

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 Transferência, 
esta será informada imediatamente aos 
cotistas.  

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 NOVO ADMINISTRADOR, e 
taxas nos termos da Proposta RJI, sendo 
certo que o novo regulamento do Fundo é de 
inteira responsabilidade do NOVO 
ADMINISTRADOR. 

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 da
 Transferência. 
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Caso a deliberação acima seja 
aprovada, alteração do Regulamento do Prejudicado 

cima seja aprovada, 
consolidação do Regulamento do Fundo. Prejudicado 

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

I. Deliberar a substituição dos prestadores 
de serviços de administração, escrituração, 
custódia, bem como controladoria de ativos 

pela RJI, nos termos 
da Proposta de Prestação de Serviços de 
Administração, Custódia, Controladoria e 

Aprovado  

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 Transferência, 
esta será informada imediatamente aos 

Aprovado  

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 

de ativos e tesouraria do 
Fundo pelo NOVO ADMINISTRADOR, e 
taxas nos termos da Proposta RJI, sendo 
certo que o novo regulamento do Fundo é de 
inteira responsabilidade do NOVO 

Aprovado 

Caso a deliberação do item I seja 
ovar a consolidação do 

Regulamento do Fundo, contemplando as 
alterações acima, o qual passará a vigorar 
na abertura do primeiro dia útil seguinte à 
Data da 

Aprovado 
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Data CNPJ Fundo 

16/01/2019 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

02/12/2019 
11.490.580/0001-

69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

21/02/2020 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

28/04/2020 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGI

MULTIESTRATÉGIA 

    

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 pelos cotistas 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. 

 Fato Relevante 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON comunica à V.Sas. que as demonstrações financeiras do 
exercício social de 30 de junho de 2017, foram disponibilizadas 
publicamente no site da Comissão de Valores Mobiliários 
conforme determina a legislação vigente, entretanto, estas apresentam 
parecer adverso.
   Considerando o exposto acima, recomendamos à V.Sa.(s) a leitura das 
referidas demonstrações financeiras do Fundo.

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON comunica à V.Sas que ainda não foi possível concluir 
auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 
28 de junho de 2019. Ressaltamos que apesar de todos os esforços 
empenhados pelo gestor e pelo administrador fiduciário, as 
demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 28
2018 ainda também se encontram em atraso(...)
 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON comunica à V.Sas que o Administrador concluiu a validação 
dos laudos de avaliação a valor justo dos investiment
Energias e Stig Energia e Projetos S.A. (“Stig”, em conjunto com a Bolt 
Energias, “Companhias Investidas”) para as datas
de 2018 e 28 de junho de 2019. Lembramos a 
ocorridos no exercício de 2017 com a destituição do antigo gestor e 
complexo processo de substituição, que dificultou demasiadamente o 
processo de avaliação do Fundo e a elaboração das demonstrações 
financeiras da Bolt Energias
S.A. (“Bolt Energias”). 
   A fim de reconhecer os impactos da reavaliação em 29 de junho de 2018 
(“Data-Base 2018”), o patrimônio do Fundo foi recalculado naquela data, o 
que ocasionou um impacto negativo de 76,61% , equivalente a R$ 
202.988.242,34. As cotas do Fundo serão reprocessadas a partir da Data
Base 2018 até 28 de junho de 2019 (“Data- 
a cota será novamente calculada, a fim de reconhecer os impactos da 
reavaliação na Data-Base 2019, o que resultará em novo 
reprocessamento. 
    

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
Em complemento ao Fato Relevante divulgado em 21 de fevereiro de 
2020, comunicar à V.Sas. que o Administrador concluiu a reavaliação a 
valor justo dos investimentos do Fundo na Bolt Energias e Stig Energia e 
Projetos S.A. (“Stig”, em conjunto com a Bolt Energias, “Companhias 
Investidas”) para a data-base de 28 de junho de 2019.
   A fim de reconhecer o impacto da reavaliação na referida data
cotas do Fundo foram processadas, o que ocasionou um impacto negativo 
de 14,67%  no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$ 
8.611.731,43. 
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Autorizar a definição pelos prestadores 
cedimentos 

operacionais e obrigações para a 
transferência da administração e 
substituição dos prestadores de serviço do Aprovado 

Aprovação pelos cotistas para que o 
Administrador integre o polo passivo da ação 

aprovada 
contra o antigo gestor, já considerando os 
termos da proposta aprovada pelo Escritório Aprovado 

V.Sas. que as demonstrações financeiras do 
exercício social de 30 de junho de 2017, foram disponibilizadas 
publicamente no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
conforme determina a legislação vigente, entretanto, estas apresentam 
parecer adverso. 

Considerando o exposto acima, recomendamos à V.Sa.(s) a leitura das 
referidas demonstrações financeiras do Fundo. 

BNY MELLON comunica à V.Sas que ainda não foi possível concluir a 
auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 
28 de junho de 2019. Ressaltamos que apesar de todos os esforços 
empenhados pelo gestor e pelo administrador fiduciário, as 
demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 28 de junho de 
2018 ainda também se encontram em atraso(...) 

BNY MELLON comunica à V.Sas que o Administrador concluiu a validação 
dos laudos de avaliação a valor justo dos investimentos do Fundo na Bolt 
Energias e Stig Energia e Projetos S.A. (“Stig”, em conjunto com a Bolt 
Energias, “Companhias Investidas”) para as datas-bases de 29 de junho 
de 2018 e 28 de junho de 2019. Lembramos a atipicidade dos eventos 

017 com a destituição do antigo gestor e 
complexo processo de substituição, que dificultou demasiadamente o 
processo de avaliação do Fundo e a elaboração das demonstrações 
financeiras da Bolt Energias 
S.A. (“Bolt Energias”).  

ctos da reavaliação em 29 de junho de 2018 
Base 2018”), o patrimônio do Fundo foi recalculado naquela data, o 

que ocasionou um impacto negativo de 76,61% , equivalente a R$ 
202.988.242,34. As cotas do Fundo serão reprocessadas a partir da Data-

 Base 2019), momento em que 
a cota será novamente calculada, a fim de reconhecer os impactos da 

Base 2019, o que resultará em novo 

Em complemento ao Fato Relevante divulgado em 21 de fevereiro de 
2020, comunicar à V.Sas. que o Administrador concluiu a reavaliação a 
valor justo dos investimentos do Fundo na Bolt Energias e Stig Energia e 

em conjunto com a Bolt Energias, “Companhias 
base de 28 de junho de 2019. 

A fim de reconhecer o impacto da reavaliação na referida data-base, as 
cotas do Fundo foram processadas, o que ocasionou um impacto negativo 

o patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$ 
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10/06/2020 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

14/07/2020 
11.490.580/0001-

69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

22/01/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

25/03/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

    

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON comunica à V.Sas:
1. Geen Oil Participações Ltda. (“Green Oil”), Koch Empreendimentos 
Agrícolas Ltda. e outros celebraram Instrumento Particular de Distrato, 
Transação e Outras Avenças por meio do qual acordaram a rescisão do 
Instrumento Particular de Outorga de Direito de Superfície e Outras 
Avenças celebrado em setembro de 2014 (“Contrato”), bem como a 
quitação de todas e quaisquer obrigações advindas do Contrato, mediante 
a transferência pela Green Oil às demais partes da propriedade rural 
objeto do Contrato e todo o ativo biológico existente.
2. Foi proferida sentença no procedimento arbitral CAM
36/2016/SEC3 movido por Geen Oil, Campo Grande Bioeletricidade S.A. e 
Bolt Energias S.A. (“Companhia investida”) contra AGB Montebeluna Ltda. 
(“Sentença Arbitral”). O procedimento arbitral e transações decorrentes 
possuem caráter sigiloso.
3. A fim de reconhecer o impacto das transações, os investimentos do 
Fundo foram reavaliados na data-base de 09 de junho de 2020, o que 
ocasionou um impacto negativo de 82,13% (oitenta e dois vírgula treze por 
cento) no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$41.532.629,1
 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON comunica à V.Sas que, o Fundo, por meio de suas 
companhias investidas, concluiu a venda da totalidade das ações detidas 
indiretamente na Linhares Brasil Energia 
Alienadas” e “Operação”). O Administrador ainda não concluiu as análises 
do impacto da Operação no patrimônio líquido do Fundo. Tão logo as 
análises sejam concluídas, a fim de reconhecer 
o impacto da Operação, as cotas do fundo serão 
este em que o Administrador avaliará a necessidade da divulgação de 
novo Fato Relevante com o detalhamento do impacto ocorrido.

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

(...) 
5. Somente após o reconhecimento do impacto das reavaliações divulgado 
por meio dos Fatos Relevantes
acima mencionados, os trabalhos de auditoria do Fundo dos exercícios 
findos 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019 foram retomados.
6. Desde então, no âmbito dos referidos trabalhos d
independente do Fundo, a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. 
(“Ernst & Young”), com apoio do Administrador, vem solicitando 
esclarecimentos e informações adicionais à Thymos Energia. Importante 
mencionar que, durante este processo de esclarecimentos solicitados pela 
Ernst & Young e envio de informações adicionais, ocorreu, ainda, 
mudança na equipe da Thymos Energia, evento alheio ao Administrador e 
ao atual Gestor.
7. Por fim, ressaltamos que todas as diligências estão sendo em
pelo Administrador para a conclusão das demonstrações financeiras 
auditadas do Fundo dos exercícios findos 29 de junho de 2018 e 28 de 
junho de 2019 no menor prazo possível, para que as mesmas sejam 
submetidas à deliberação dos cotistas em assembl
oportunamente convocada. 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

No referido Termo de Transação foi prevista (i) a confissão pela Tree 
Florestal de dívida líquida, certa e exigível em face da Green Oil e outros, 
no valor atualizado de R$ 42.029.068,06 (quarenta e dois milhões, vinte e 
nove mil, sessenta e oito reais e seis centavos) na data base de maio de 
2020, decorrente do contrato de mútuo originalmente celebrado entre a 
Tree Florestal e Bolt e, posteriormente ced
Comercialização de Energia Ltda. e, por último, à Green Oil; (ii) a dívida 
será paga mediante recursos da venda da participação acionária que a 
Tree Florestal detém na sociedade Remasa Reflorestadora S.A. 
(“Remasa”); e (iii) a suspensão da Execução pelo prazo de 4 (quatro) 
meses para possibilitar a venda das ações da Remasa, prorrogáveis nos 
termos do Termo de Transação. 
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BNY MELLON comunica à V.Sas: 
1. Geen Oil Participações Ltda. (“Green Oil”), Koch Empreendimentos 

s celebraram Instrumento Particular de Distrato, 
Transação e Outras Avenças por meio do qual acordaram a rescisão do 
Instrumento Particular de Outorga de Direito de Superfície e Outras 
Avenças celebrado em setembro de 2014 (“Contrato”), bem como a 

de todas e quaisquer obrigações advindas do Contrato, mediante 
a transferência pela Green Oil às demais partes da propriedade rural 
objeto do Contrato e todo o ativo biológico existente. 
2. Foi proferida sentença no procedimento arbitral CAM-CCBC nº 

16/SEC3 movido por Geen Oil, Campo Grande Bioeletricidade S.A. e 
”) contra AGB Montebeluna Ltda. 

(“Sentença Arbitral”). O procedimento arbitral e transações decorrentes 
possuem caráter sigiloso. 

r o impacto das transações, os investimentos do 
base de 09 de junho de 2020, o que 

ocasionou um impacto negativo de 82,13% (oitenta e dois vírgula treze por 
cento) no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$41.532.629,19. 

BNY MELLON comunica à V.Sas que, o Fundo, por meio de suas 
companhias investidas, concluiu a venda da totalidade das ações detidas 
indiretamente na Linhares Brasil Energia Participações S.A. (“Ações 
Alienadas” e “Operação”). O Administrador ainda não concluiu as análises 
do impacto da Operação no patrimônio líquido do Fundo. Tão logo as 
análises sejam concluídas, a fim de reconhecer  
o impacto da Operação, as cotas do fundo serão processadas, momento 
este em que o Administrador avaliará a necessidade da divulgação de 
novo Fato Relevante com o detalhamento do impacto ocorrido. 

o do impacto das reavaliações divulgado 
por meio dos Fatos Relevantes 
acima mencionados, os trabalhos de auditoria do Fundo dos exercícios 
findos 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019 foram retomados. 
6. Desde então, no âmbito dos referidos trabalhos de auditoria, o auditor 
independente do Fundo, a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. 
(“Ernst & Young”), com apoio do Administrador, vem solicitando 
esclarecimentos e informações adicionais à Thymos Energia. Importante 

esso de esclarecimentos solicitados pela 
Ernst & Young e envio de informações adicionais, ocorreu, ainda, 
mudança na equipe da Thymos Energia, evento alheio ao Administrador e 
ao atual Gestor. 
7. Por fim, ressaltamos que todas as diligências estão sendo empregadas 
pelo Administrador para a conclusão das demonstrações financeiras 
auditadas do Fundo dos exercícios findos 29 de junho de 2018 e 28 de 
junho de 2019 no menor prazo possível, para que as mesmas sejam 
submetidas à deliberação dos cotistas em assembleia a ser 

No referido Termo de Transação foi prevista (i) a confissão pela Tree 
Florestal de dívida líquida, certa e exigível em face da Green Oil e outros, 

alor atualizado de R$ 42.029.068,06 (quarenta e dois milhões, vinte e 
nove mil, sessenta e oito reais e seis centavos) na data base de maio de 
2020, decorrente do contrato de mútuo originalmente celebrado entre a 
Tree Florestal e Bolt e, posteriormente cedido à Bolt Serviços de 
Comercialização de Energia Ltda. e, por último, à Green Oil; (ii) a dívida 
será paga mediante recursos da venda da participação acionária que a 
Tree Florestal detém na sociedade Remasa Reflorestadora S.A. 

são da Execução pelo prazo de 4 (quatro) 
meses para possibilitar a venda das ações da Remasa, prorrogáveis nos 
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10/06/2021 
11.490.580/0001-

69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

15/06/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

15/06/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENE

MULTIESTRATÉGIA 

16/06/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

  

e) Situação da liquidação do Fundo:

 O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de C

Junho de 2019, com o prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 primeiros 

anos em Junho de 2021, a Brasil Plural 

mensal de acompanhamento da liquidação de Maio d

durante o período, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a finalização da venda dos 

ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais desinvestimentos realizados pelo 

fundo e com os prazos previstos para as próximas ações desse processo:

    

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
Tendo em vista o item (ii) aprovado na as
realizada em dia 13 de maio de 2021 (“AGC de Transferência”), vem, pela 
presente, informar que, conforme alinhado com a RJI Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 
42.066.258/0001-30 (“Novo Administrador”), a transferência e substituição 
dos prestadores de serviços do FUNDO ocorrerá a partir do fechamento 
de 14 de junho de 2021.
   Ressaltamos que, como o BNY Mellon e o Novo Administrador não 
estão enquadrados nos requisitos legais para a administração de fundos 
que tenham como cotistas RPPS, a transferência de administração do 
FUNDO deverá ocorrer com o fim específico de dar continuidade ao plano 
de liquidação do FUNDO, bem como às demais deliberações da AGC de 
Transferência, nos termos do Ofício Circular Conjunto nº 
5/2021/CVM/SIN/SPREV. 
 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON vem informar que, conforme alinhado com a RJI Corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição 
CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“Novo Administrador”), a transferência e 
substituição dos prestadores de serviços do FUNDO foi adiada e ocorrerá 
a partir do fechamento de 15 de junho de 2021.

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

    
BNY MELLON vem comunicar à V.Sas. que, os investimentos do Fundo, 
os quais são reconhecidos por seu valor justo, em virtude da apresentação 
do laudo de avaliação referente à data-base de 30 de junho de 2020, 
foram reavaliados.
   A fim de reconhecer o impacto da reavaliação na referida data
cotas do Fundo foram reprocessadas, o que ocasionou um impacto 
positivo de 131,83% (cento e trinta e um vírgula oitenta e três por cento) 
no patrimônio líquido do Fundo, equivalente 
milhões e oitocentos e setenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais 
e trinta e um centavos), no fechamento de 30 de junho de 2020.

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

 
Em atendimento ao disposto na legislação vigente, comunicamos que os 
cotistas do FUNDO aprovaram as deliberações propostas na Assembleia 
realizada em 13 de maio de 2021. 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 de 

Junho de 2019, com o prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 primeiros 

anos em Junho de 2021, a Brasil Plural - BRPP, nova gestora do fundo, apresentou em seu call 

mensal de acompanhamento da liquidação de Maio de 2021, um resumo das ações realizadas 

durante o período, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a finalização da venda dos 

ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais desinvestimentos realizados pelo 

previstos para as próximas ações desse processo: 
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Tendo em vista o item (ii) aprovado na assembleia geral de cotistas 
realizada em dia 13 de maio de 2021 (“AGC de Transferência”), vem, pela 
presente, informar que, conforme alinhado com a RJI Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 

30 (“Novo Administrador”), a transferência e substituição 
dos prestadores de serviços do FUNDO ocorrerá a partir do fechamento 
de 14 de junho de 2021. 

Ressaltamos que, como o BNY Mellon e o Novo Administrador não 
ais para a administração de fundos 

que tenham como cotistas RPPS, a transferência de administração do 
FUNDO deverá ocorrer com o fim específico de dar continuidade ao plano 
de liquidação do FUNDO, bem como às demais deliberações da AGC de 

s termos do Ofício Circular Conjunto nº 

BNY MELLON vem informar que, conforme alinhado com a RJI Corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira inscrita no 

30 (“Novo Administrador”), a transferência e 
substituição dos prestadores de serviços do FUNDO foi adiada e ocorrerá 
a partir do fechamento de 15 de junho de 2021. 

BNY MELLON vem comunicar à V.Sas. que, os investimentos do Fundo, 
os quais são reconhecidos por seu valor justo, em virtude da apresentação 

base de 30 de junho de 2020, 
foram reavaliados. 

A fim de reconhecer o impacto da reavaliação na referida data-base, as 
cotas do Fundo foram reprocessadas, o que ocasionou um impacto 
positivo de 131,83% (cento e trinta e um vírgula oitenta e três por cento) 
no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$ 11.877.157,31 (onze 
milhões e oitocentos e setenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais 
e trinta e um centavos), no fechamento de 30 de junho de 2020. 

osto na legislação vigente, comunicamos que os 
cotistas do FUNDO aprovaram as deliberações propostas na Assembleia 

otistas do dia 24 de 

Junho de 2019, com o prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 primeiros 

BRPP, nova gestora do fundo, apresentou em seu call 

e 2021, um resumo das ações realizadas 

durante o período, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a finalização da venda dos 

ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais desinvestimentos realizados pelo 
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 No call mensal de acompanhamento da liquidação do mês de Junho de 2021, a Brasil Plural 

- BRPP informou que talvez possa ser necess

para fazer frente a algumas despesas do Fundo. Porém, salientou que para isso, será necessário 

seguir os seguintes passos:  

I - Conclusão da Transferência da Administração para a RJI

II - Consulta a CVM s

III - Definição das despesas que serão objeto de priorização para pagamento

IV - Emissão de notas de débitos associados as despesas priorizadas para aporte e 

pagamento 

  

 É importante salientar que o ofício circular 

2019 deixou bem clara a impossibilidade de 

desenquadrados, conforme transcrição abaixo:

"(...)Sendo assim, não custa reiterar que os critérios introduzidos pelo CMN 

impedem o gestor e administ

diligência) em aceitar quaisquer recursos de cotistas caracterizados como RPPS, a 

qualquer título, quando não houver administrador ou gestor que atenda a esses 

critérios. Essas aplicações incluem a: 

(i) aquisição de cotas por meio do mercado secundário; 

    

Fonte: Call mensal de acompanhamento da liquidação apresentado pela BRPP

No call mensal de acompanhamento da liquidação do mês de Junho de 2021, a Brasil Plural 

BRPP informou que talvez possa ser necessário fazer uma chamada de capital entre os cotistas 

para fazer frente a algumas despesas do Fundo. Porém, salientou que para isso, será necessário 

Conclusão da Transferência da Administração para a RJI 

Consulta a CVM sobre chamada de capital 

Definição das despesas que serão objeto de priorização para pagamento

Emissão de notas de débitos associados as despesas priorizadas para aporte e 

É importante salientar que o ofício circular CVM/SIN/SPREV nº 03 de 08 de Fevereiro de 

2019 deixou bem clara a impossibilidade de serem feitos novos aportes nos fundos 

desenquadrados, conforme transcrição abaixo: 

"(...)Sendo assim, não custa reiterar que os critérios introduzidos pelo CMN 

impedem o gestor e administrador de fundos de investimento (no seu dever de 

diligência) em aceitar quaisquer recursos de cotistas caracterizados como RPPS, a 

qualquer título, quando não houver administrador ou gestor que atenda a esses 

critérios. Essas aplicações incluem a:  

isição de cotas por meio do mercado secundário;  
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Fonte: Call mensal de acompanhamento da liquidação apresentado pela BRPP 

No call mensal de acompanhamento da liquidação do mês de Junho de 2021, a Brasil Plural 

ário fazer uma chamada de capital entre os cotistas 

para fazer frente a algumas despesas do Fundo. Porém, salientou que para isso, será necessário 

Definição das despesas que serão objeto de priorização para pagamento 

Emissão de notas de débitos associados as despesas priorizadas para aporte e 

03 de 08 de Fevereiro de 

serem feitos novos aportes nos fundos 

"(...)Sendo assim, não custa reiterar que os critérios introduzidos pelo CMN 

rador de fundos de investimento (no seu dever de 

diligência) em aceitar quaisquer recursos de cotistas caracterizados como RPPS, a 

qualquer título, quando não houver administrador ou gestor que atenda a esses 
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(ii)  subscrição em nova oferta registrada ou dispensada de registro; 

(iii) integralização de capital destinada a investimentos, cobertura

fundo ou aplicações de qualquer natureza; 

(iv) integralização dos próprios cotistas, mesmo quando não

pública de cotas.  

(v) aporte de recursos, como nota de débito, mesmo que destinada aos 

gestores/administradores do fundo, para cobertura de despesas ordinárias e/ou 

extraordinárias, inclusive em fundos com insuficiência de caixa; e, 

(vi) qualquer destinação de recursos, sob qualquer forma, direta ou indiretamente, e 

sob qualquer denominação.

3.2.5.4 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

 a) Apresentação do Fundo:

O Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), foi

constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março de

O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da

integralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante deliberação em Assembleia

Cotistas. 

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda.

(“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuid

Mobiliários S.A. (“Administradora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à Ático

Administração de Recursos Ltda.  

O objetivo do Fundo era buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo prazo, 

por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis

ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e Participações

S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de seu proce

decisório e com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

 b) Histórico de aplicações e resgates:

CNPJ Tipo Movimentação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

 

    

subscrição em nova oferta registrada ou dispensada de registro; 

(iii) integralização de capital destinada a investimentos, cobertura

fundo ou aplicações de qualquer natureza;  

gralização dos próprios cotistas, mesmo quando não caracterizada oferta 

 

(v) aporte de recursos, como nota de débito, mesmo que destinada aos 

gestores/administradores do fundo, para cobertura de despesas ordinárias e/ou 

nclusive em fundos com insuficiência de caixa; e,  

(vi) qualquer destinação de recursos, sob qualquer forma, direta ou indiretamente, e 

sob qualquer denominação. 

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 

a) Apresentação do Fundo: 

undo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), foi

constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março de

O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da

gralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante deliberação em Assembleia

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda.

(“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e

Mobiliários S.A. (“Administradora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à Ático

 

buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo prazo, 

mentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis

ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e Participações

S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de seu proce

decisório e com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 07/11/2014 
  

Aplicação 03/06/2016 
  

Aplicação 15/07/2016 
  

Aplicação 10/10/2016 
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subscrição em nova oferta registrada ou dispensada de registro;  

(iii) integralização de capital destinada a investimentos, cobertura de despesas do 

caracterizada oferta 

(v) aporte de recursos, como nota de débito, mesmo que destinada aos 

gestores/administradores do fundo, para cobertura de despesas ordinárias e/ou 

 

(vi) qualquer destinação de recursos, sob qualquer forma, direta ou indiretamente, e 

undo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), foi 

constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março de 2012. 

O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da primeira 

gralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante deliberação em Assembleia Geral de 

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. 

ora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (“Administradora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à Ático 

buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo prazo, 

mentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis 

ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e Participações 

S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de seu processo 

decisório e com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

R$     1.000.000,00 

R$     1.000.000,00 

R$        500.000,00 

R$        500.000,00 
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 c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

12.312.767/0001-35 
BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA 

FIP 
 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

26/03/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

08/05/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

    

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota

BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA 30/06/2021 3.59716189 

 

751,526.04837093

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Atualização de informações com 
relação as companhias investidas do 
Fundo; 

II - Apresentações das propostas de 
potenciais prestadores de serviço de 
administração fiduciária, 
considerando a renuncia 
apresentada pelo BNY Mellon; 

III - Delib. substituição do 
Administrador, custodiante, 
distribuidor e/ ou escrituração para o 
Fundo; 

IV - Apresentações das propostas de 
potenciais novos prestadores para 
assumir a gestão do Fundo; 

V - Prorrogação do Prazo de 
Duração do fundo, até 21 de 
setembro de 2020, conforme 
proposta recebida; 

VI - Deliberar pela substituição do 
atual Gestor, conforme propostas 
recebidas; 

VII - Deliberar pala alteração da 
denominação social do Fundo, caso 
alterada a gestão; 

VIII - Eleição dos membros do 
comitê de investimentos do Fundo; 

IX - Atualização de informações com 
relação a finalização dos trabalhos 
da auditoria independente 
contratada para o Fundo; 

X - Alteração e Consolidação do 
Regulamento do Fundo, 
contemplando as alterações 
conforme 
aprovadas na Assembleia. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Deliberar pela substituição do 
Administrador, custodiante(s), 
distribuidor e escriturador do Fundo 
para a Terra Investimentos DTVM 
Ltda., considerando a proposta 
anteriormente apresentada; 

II - Deliberar pela alteração da taxa 
de Administração, considerando 
proposta apresentada pela Terra; 
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tação atualizada 

Valor cota Valor atual 

751,526.04837093 
 

R$ 
2,703,360.86 

 

  

Resultado Final 

Expositivo 

Expositivo 

Reprovado 

Expositivo 

Prejudicado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Expositivo 

Aprovado 

Aprovado 

Prejudicado 
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06/09/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

16/09/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

12/05/2020 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

26/05/2020 12.312.767/0001-
35 

B
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

03/07/2020 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

04/08/2020 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

18/09/2020 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

    

III - Ratificar a composição dos 
membros do Comitê de 
Investimentos, conforme indicações 
do 
Gestor e do Fundo Investido; 

IV - Prestação de esclarecimentos 
sobre as demonstrações financeiras 
e sobre as cotas do Fundo; 

V - Apresentação das despesas 
adiantadas pelo BNY Mellon para o 
Fundo; 

VI - Alteração e Consolidação do 
Regulamento, contemplando as 
alterações aprovadas na 
Assembleia. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - APROVAR, considerando a 
necessidade de reestabelecimento 
do Comitê de Investimentos do 
Fundo, a eleição dos seguintes 
membros, na forma do artigo 21 e 
seus parágrafos, do Regulamento do 
Fundo 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Aprovação do Plano de 
Liquidação apresentado pelo Gestor 
do Fundo; 

II - Consolidação do Regulamento 
do Fundo para refletir as 
deliberações da Assembleia. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Aprovar a eleição de membros 
para o Comitê de investimentos do 
fundo.  

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Aprovar a eleição de membros 
para o Comitê de investimentos do 
fundo.  

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Valor mínimo para alienação da 
participação da Tree Florestal na 
Remasa Reflorestadora 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Apresentação pela Gestora de 
relatórios dos processos de due 
diliigence realizados na  
Tree Florestal e na Tree Serviços. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Aprovação da prorrogação do 
prazo do Plano de Liquidação 
apresentado pela Gestora do Fundo, 
para que passe a prever o prazo de 
duração indicado para a finalização 
em 21 de setembro de 2021, com a 
manutenção dos registros das cotas 
em clearing (antiga CETIP e atual 
B3) pelo período do prazo do Plano 
de Liquidação do Fundo. 

II - Alteração e consolidação do 
Regulamento em razão da 
deliberação acima. 
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Prejudicado 

Expositivo 

Expositivo 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Expositivo 

Cancelada 

Aprovado 

Aprovado 

Expositivo 

Aprovado 

Aprovado 
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12/02/2021 12.312.767/0001-
35 

BRAS
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

 

Data Fundo 

CNPJ 

18/04/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

08/05/2019 
12.312.767/0001-

35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTR

10/05/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

30/05/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

    

III - Apresentação de informações 
atualizadas acerca dos trabalhos de 
apuração de responsabilidades 
envolvendo os investimentos do 
Fundo, bem como a respeito do 
processo de alienação das ações de 
emissão da Remasa detidas pela 
Tree Florestal. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I - Demonstrações financeiras 
auditadas do Fundo relativa 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; 

III - Demonstrações financeiras 
auditadas do Fundo relativa ao 
exercício findo em 30 de junho 
de 2020; 

Fatos Relevantes

Nome 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

(...) Adicionalmente também foi finalizado o laudo de avaliação 
envolvendo as companhias investidas pelo Fundo, na data base de 
março/2018. Assim, com a confirmação e finalização dos laudos nos 
períodos setembro/2016; setembro/2017 e março/2018, foi finalizado 
o reprocessamento da carteira do Fundo em 04 de abril de 2019. 
Dessa forma, V.Sas., são considerados válidos os extratos que 
refletem essa nova avaliação, conforme reprocessamento finalizado 
em 04 de abril de 2019. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

   Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Ático Florestal Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 12.312.767/0001-35 (“Fundo”), por
administrador fiduciário vem, pela presente, comunicar à V.Sas. que 
conforme deliberação da assembleia geral de cotistas do Fundo, 
realizada em 08.05.2019, foi deliberada a substituição da 
administração, custódia, distribuição e escritur
Terra Investimentos DTVM Ltda.. Esclarecemos também que a 
gestão do Fundo será exercida pela QUELUZ Gestão de Recursos 
Financeiros Ltda.  

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

  (...)Com a sinalização da KPMG de que as demonstrações 
financeiras do Fundo seriam emitidas sem ressalvas ou abstenções, 
o Administrador realizou a precificação dos ativos integrantes da 
carteira do Fundo, o que ocasionou os impactos no patrimônio com 
efeitos retroativos a Setembro/16 (data-base do primeiro novo laudo), 
tendo o Administrador reprocessado as cotas em relação ao período 
de Setembro/16 até Julho/18 (data em que a última cota havia sido 
calculada), sendo apurados os valores constantes na tabela indicada 
acima. Em seguida, calculou e processou as cotas do período de 
Julho/18 em diante. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

   Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Administ
comunica que a Terra Investimentos DTVM Ltda.
(“Terra”), que teve sua proposta para prestar os serviços de 
administração fiduciária ao Fundo aprovada na Assembleia Geral de 
Cotistas realizada em 08 de maio de 2019, comunicou
 sua decisão de não assumir a administração fiduciária.(...)
   Adicionalmente, lembramos que o atual Administrador apresentou a 
sua renúncia ao cargo em 22 de maio de 2018, de modo que o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias previsto na regulamentação em vigor 
para que ocorra sua substituição, já foi esgotado.
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Expositivo 

Reprovado 

Reprovado 

Reprovado 

vantes 

também foi finalizado o laudo de avaliação 
envolvendo as companhias investidas pelo Fundo, na data base de 
março/2018. Assim, com a confirmação e finalização dos laudos nos 
períodos setembro/2016; setembro/2017 e março/2018, foi finalizado 

o da carteira do Fundo em 04 de abril de 2019. 
Dessa forma, V.Sas., são considerados válidos os extratos que 
refletem essa nova avaliação, conforme reprocessamento finalizado 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Ático Florestal Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ 

35 (“Fundo”), por intermédio do seu 
administrador fiduciário vem, pela presente, comunicar à V.Sas. que 
conforme deliberação da assembleia geral de cotistas do Fundo, 
realizada em 08.05.2019, foi deliberada a substituição da 
administração, custódia, distribuição e escrituração do Fundo para a 
Terra Investimentos DTVM Ltda.. Esclarecemos também que a 
gestão do Fundo será exercida pela QUELUZ Gestão de Recursos 

PMG de que as demonstrações 
financeiras do Fundo seriam emitidas sem ressalvas ou abstenções, 
o Administrador realizou a precificação dos ativos integrantes da 
carteira do Fundo, o que ocasionou os impactos no patrimônio com 

base do primeiro novo laudo), 
tendo o Administrador reprocessado as cotas em relação ao período 
de Setembro/16 até Julho/18 (data em que a última cota havia sido 
calculada), sendo apurados os valores constantes na tabela indicada 

, calculou e processou as cotas do período de 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Administrador do 
comunica que a Terra Investimentos DTVM Ltda. 
(“Terra”), que teve sua proposta para prestar os serviços de 
administração fiduciária ao Fundo aprovada na Assembleia Geral de 
Cotistas realizada em 08 de maio de 2019, comunicou 

sumir a administração fiduciária.(...) 
Adicionalmente, lembramos que o atual Administrador apresentou a 

sua renúncia ao cargo em 22 de maio de 2018, de modo que o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias previsto na regulamentação em vigor 

a substituição, já foi esgotado. 
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09/07/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

17/09/2019 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

21/08/2020 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

22/01/2021 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

05/03/2021 12.312.767/0001-
35 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 

 

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 Conforme ata da reunião, e

de Cotistas o plano de liquidação do Fundo, o qual previa o prazo de d

finalização de sua liquidação até 21 de setembro de 2020. Em nova Assembleia Geral de Cotistas 

de 18 de setembro de 2020 foi aprovada a nova prorrogação do prazo de duração indicado para a 

finalização de sua liquidação até 21 de sete

 Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

trimestral da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques do 

Relatório do 2º Trimestre de 2021 são referentes às empresa

    

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

   Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Fundo, por intermédio 
do seu administrador fiduciário vem, pela 
presente, comunicar à V.Sas. que ainda não foi possível reavaliar os 
investimentos do Fundo que devem ser reconhecidos por seu valor 
justo na data-base de 28/06//2019, em virtude 
do atraso na elaboração do laudo de avaliação(...)

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

   Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016 (“Instrução CVM nº 
578”), vimos na qualidade de administrador fiduciário do 
Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 12.312.767/0001
comunicar à V.Sas. que a Assembleia Geral de Cotistas realizada em 
16 de setembro de 2019 aprovou Plano de Liquidação do Fundo 
elaborado pela Gestora, QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros 
Ltda., para viabilizar o desinvestimento na companhia 
investida, o qual prevê o prazo para a finalização em 21 de setembro 
de 2020. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

(...)  
5. A referida diligência se seguiu com uma Notícia Crime elaborada 
pelo VG&P Advogados e apresentada em 02 de agosto de 2020 pela 
Tree Serviços ao Delegado de Polícia Civil de
Curitiba/PR, requerendo a instauração de Inquérito Policial em face 
do seu ex-Diretor Financeiro, o qual, durante o processo de diligência 
conduzido no âmbito da companhia,
solicitou o seu desligamento do cargo e a saída do quadro de sócios 
da Tree Serviços.
6. Como resultado, no último dia 15 de agosto de 2020, o ex
Financeiro da Tree Serviços foi preso pela Polícia Civil sob suspeita 
de ter desviado recursos da companhia. 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 578, o Administrador informa que as 
demonstrações financeiras do FUNDO correspondentes aos 
exercícios sociais encerrados em 30 de setembro de 2018, 30 de 
junho de 2019 e 30 de junho de 2020 apresentaram abstenção de 
opinião dos auditores externos e e
disponíveis para sua avaliação no seguinte endereço eletrônico: 
www.cvm.gov.br, conforme determina a legislação vigente.

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

(...) Desse modo, as seguintes matérias foram reprovad
I. Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativas ao 
exercício findo em 30 de setembro de 2018
II. Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativas ao 
exercício findo em 30 de junho de 2019; e 
III. Demonstrações financeiras auditadas do 
exercício findo em 30 de junho de 2020. 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

Conforme ata da reunião, em 16 de setembro de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral 

de Cotistas o plano de liquidação do Fundo, o qual previa o prazo de duração indicado para a 

finalização de sua liquidação até 21 de setembro de 2020. Em nova Assembleia Geral de Cotistas 

de 18 de setembro de 2020 foi aprovada a nova prorrogação do prazo de duração indicado para a 

finalização de sua liquidação até 21 de setembro de 2021. 

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

trimestral da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques do 

Relatório do 2º Trimestre de 2021 são referentes às empresas investidas:  
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Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, o Fundo, por intermédio 

dor fiduciário vem, pela  
presente, comunicar à V.Sas. que ainda não foi possível reavaliar os 
investimentos do Fundo que devem ser reconhecidos por seu valor 

base de 28/06//2019, em virtude  
do atraso na elaboração do laudo de avaliação(...) 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016 (“Instrução CVM nº 
578”), vimos na qualidade de administrador fiduciário do  
Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 12.312.767/0001-35, 
comunicar à V.Sas. que a Assembleia Geral de Cotistas realizada em  
16 de setembro de 2019 aprovou Plano de Liquidação do Fundo 

o pela Gestora, QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros 
Ltda., para viabilizar o desinvestimento na companhia  
investida, o qual prevê o prazo para a finalização em 21 de setembro 

5. A referida diligência se seguiu com uma Notícia Crime elaborada 
pelo VG&P Advogados e apresentada em 02 de agosto de 2020 pela 
Tree Serviços ao Delegado de Polícia Civil de 
Curitiba/PR, requerendo a instauração de Inquérito Policial em face 

Diretor Financeiro, o qual, durante o processo de diligência 
conduzido no âmbito da companhia, 
solicitou o seu desligamento do cargo e a saída do quadro de sócios 
da Tree Serviços. 
6. Como resultado, no último dia 15 de agosto de 2020, o ex-Diretor 

anceiro da Tree Serviços foi preso pela Polícia Civil sob suspeita 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores 
) nº 578, o Administrador informa que as 

demonstrações financeiras do FUNDO correspondentes aos  
exercícios sociais encerrados em 30 de setembro de 2018, 30 de 
junho de 2019 e 30 de junho de 2020 apresentaram abstenção de 
opinião dos auditores externos e encontram-se  
disponíveis para sua avaliação no seguinte endereço eletrônico: 
www.cvm.gov.br, conforme determina a legislação vigente. 

(...) Desse modo, as seguintes matérias foram reprovadas: 
financeiras auditadas do Fundo relativas ao 

exercício findo em 30 de setembro de 2018; 
financeiras auditadas do Fundo relativas ao 

 
financeiras auditadas do Fundo relativas ao 

m 16 de setembro de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral 

uração indicado para a 

finalização de sua liquidação até 21 de setembro de 2020. Em nova Assembleia Geral de Cotistas 

de 18 de setembro de 2020 foi aprovada a nova prorrogação do prazo de duração indicado para a 

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

trimestral da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques do 
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“Tree Florestal – O último trimestre foi importante na condução dos

responsabilização dos eventos apresentados no último relatório de

conduzidos pelo escritório contratado.

parecer que irá ser disponibilizado aos cotistas,

identificados, suas consequências, análise jurídica e

 “REMASA - No que se refere ao leil

proponente, de modo que, até a confecção deste relatório, o documento

flanco, um novo interessado apresentou

qual está sendo refinada e será 

após análise dessa proposta pelo 

 “TREE SERVIÇOS - Na seara da responsabilização do antigo Diretor

empresa, o processo judicial criminal

empregado até o momento. Parte dos valores recuperados foi empregada na

operações da empresa, que seguiu

Nesse sentido, o segundo trime

com os bancos credores da Sociedade, as quais

principal credor. Sob essa perspectiva foram acordadas as bases

acordo. Bases essas que irão garantir um deságio relevante no montante

prazo estendido para pagamento, tendo como contrapartida sacrifícios

Sociedade.  

As condições foram aprovadas nos comitês internos

responsáveis por esses trâmites no âmbito da Sociedade.

instrumentos jurídicos que darão forma ao acordo estão em fase de

serem assinadas dentro desse 3º trimestre.

inicialmente o prazo de conclusão está previsto para esse 

postergação, seja por efeitos da pandemia, seja pela própria

“Essa etapa segue em curso e deve ser concluída no

3.2.5.5 SINGULARE FII - REIT11

 a) Apresentação do Fundo:

 O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ

administrado pela SOCOPA Sociedade Corretora Paulista

constituído em 10 de outubro de 2012

indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 e pelas

legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido concedido o seu registro

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de

primeira oferta de cotas.  

    

O último trimestre foi importante na condução dos trabalhos de estudo da 

eventos apresentados no último relatório de conformidade, na forma em que 

escritório contratado. Nesse sentido, estamos em fase final da conclusão

parecer que irá ser disponibilizado aos cotistas, dentro do qual serão apontados os eventos

identificados, suas consequências, análise jurídica e possíveis medidas a serem adotadas.

No que se refere ao leilão, não chegamos a um denominador comum com o 

que, até a confecção deste relatório, o documento não foi assinado.

flanco, um novo interessado apresentou uma proposta fora do certame de leilão que foi

 apresentada aos cotistas em momento oportuno,

 competente comitê de investimentos do Fundo.” 

Na seara da responsabilização do antigo Diretor

judicial criminal segue seu curso, com a manutenção da prisão do ex

Parte dos valores recuperados foi empregada na 

operações da empresa, que seguiu apresentando bom ritmo de atuação. 

Nesse sentido, o segundo trimestre de 2021 foi marcado pela continuidade nas negociações 

bancos credores da Sociedade, as quais apresentaram significativos avanços com o 

Sob essa perspectiva foram acordadas as bases econômicas para um possível 

que irão garantir um deságio relevante no montante total da dívida, bem como 

pagamento, tendo como contrapartida sacrifícios operacionais por parte da 

As condições foram aprovadas nos comitês internos do credor e, também

trâmites no âmbito da Sociedade. No momento, as minutas dos 

que darão forma ao acordo estão em fase de ajustes, com expectativa de 

desse 3º trimestre. As demonstrações financeiras 

o prazo de conclusão está previsto para esse primeiro semestre, também sofreu 

por efeitos da pandemia, seja pela própria complexidade e volume de trabalho.

“Essa etapa segue em curso e deve ser concluída no ao longo do terceiro trimestre de 2021.”

REIT11 (Antigo SOCOPA FII) 

a) Apresentação do Fundo: 

O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ nº16.841.067/0001

administrado pela SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. – CNPJ nº 62.285.390/0001

constituído em 10 de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração 

nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 e pelas

eis, tendo sido concedido o seu registro de funcionamento pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de março de 2014 após o encerramento da 
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trabalhos de estudo da 

conformidade, na forma em que 

estamos em fase final da conclusão do 

dentro do qual serão apontados os eventos 

possíveis medidas a serem adotadas.” 

denominador comum com o 

não foi assinado. Em outro 

uma proposta fora do certame de leilão que foi encerrado, a 

apresentada aos cotistas em momento oportuno, especialmente 

 

Na seara da responsabilização do antigo Diretor Financeiro da 

segue seu curso, com a manutenção da prisão do ex 

 continuidade das 

marcado pela continuidade nas negociações 

apresentaram significativos avanços com o 

econômicas para um possível 

total da dívida, bem como 

operacionais por parte da 

do credor e, também, pelos 

No momento, as minutas dos 

ajustes, com expectativa de 

 serão refeitas, e 

primeiro semestre, também sofreu 

complexidade e volume de trabalho. 

ao longo do terceiro trimestre de 2021.” 

nº16.841.067/0001-99, 

CNPJ nº 62.285.390/0001-40, foi 

sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração 

nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 e pelas disposições 

de funcionamento pela 

março de 2014 após o encerramento da 
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 A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de

2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido

pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de

Fundo foi obtido em 28 de agosto 

 As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores,

Brasil ou no exterior, considerados como Investidores

em vigor, desde que tais Investidores realizem um investimento mínimo individual de R

milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a correr os riscos

mercado imobiliário.  

 O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance,

realização de investimentos em empreendim

preponderante de seu Patrimônio Líquido na

Investimento descrita no seu Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) demais ativos 

com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados

valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do

Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo

poderá, ainda, vir a ser investida em

do Fundo uma distribuição de resultados constante e o aumento do valor patrimonial de suas

  

 b) Histórico de aplicações

CNPJ Tipo Movimentação

16.841.067/0001-99 Aplicação

16.841.067/0001-99 Aplicação

16.841.067/0001-99 Venda de co

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

 

c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII 

    

A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de

2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido o registro de funcionamento 

pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de cotistas em 05 de março de 2013. O CNPJ do 

 de 2012. 

o do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores,

Brasil ou no exterior, considerados como Investidores Qualificados, conforme definido na legislação 

Investidores realizem um investimento mínimo individual de R

milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a correr os riscos

por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance,

realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de parcela 

preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) CRIs, observando a Política de 

Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) demais ativos 

m empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados

valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do Fundo, conforme seu 

Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não esteja aplicada em Ativ

poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos cotistas 

distribuição de resultados constante e o aumento do valor patrimonial de suas

b) Histórico de aplicações e resgate:  

Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 28/05/2015 1.411 1.063,

Aplicação 21/12/2015 880 1.135,

Venda de cotas 07/03/2019 1 1.310,934880

Venda de cotas 08/03/2019 16 1.311,496188

Venda de cotas 11/03/2019 16 1.312,394763

Venda de cotas 11/12/2019 83 1.322,579891

Venda de cotas 12/12/2019 1 1.322,622049

Venda de cotas 19/12/2019 4 1.325,977445

Venda de cotas 26/12/2019 6 1.329,671511

de cotas 27/12/2019 1 1.342,156442

Venda de cotas 30/12/2019 88 1.271,649834

Venda de cotas 13/01/2021 7 1.298,000000

Venda de cotas 03/03/2021 1 1.298,00000

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota

SINGULARE FII - REIT11 30/06/2021 927,93010612 2050,00
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A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de outubro de 

o registro de funcionamento 

cotistas em 05 de março de 2013. O CNPJ do 

o do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores, residentes no 

Qualificados, conforme definido na legislação 

Investidores realizem um investimento mínimo individual de R$ 1.000 (um 

milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a correr os riscos inerentes ao 

por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, por meio da 

meio da destinação de parcela 

aquisição de: (i) CRIs, observando a Política de 

Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) demais ativos 

m empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados e demais 

Fundo, conforme seu 

que não esteja aplicada em Ativos Alvo 

Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos cotistas 

distribuição de resultados constante e o aumento do valor patrimonial de suas cotas.

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

,32037208 R$ 1.500.345,05 

,72942427 R$ 1.000.000,00 

1.310,934880 R$ 1.310,93 

1.311,496188 R$ 20.983,94 

1.312,394763 R$ 20.998,32 

1.322,579891 R$ 109.774,13 

1.322,622049 R$ 1.322,62 

1.325,977445 R$ 5.303,91 

1.329,671511 R$ 7.978,03 

1.342,156442 R$ 1.342,16 

1.271,649834 R$ 111.905,19 

1.298,000000 R$ 9.086,00 

1.298,000000 R$ 1.298,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

2050,00 R$ 1.902.256,72 
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 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do 
Fundo

03/07/2019 16.841.067/0001-
99 

SOCOPA 
- FII 

27/12/2019 16.841.067/0001-
99 

SOCOPA 
- FII 

30/04/2020 16.841.067/0001-
99 

SOCOPA 
- FII 

05/08/2020 
16.841.067/0001-

99 
SOCOPA 

- FII 

  

Data Fundo 

CNPJ 

12/08/2020 
16.841.067/0001-

99 
SOCOPA 

 

e) Situação da liquidação do Fundo:

 

 O Fundo tem prazo de duração até 

Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a

negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,

uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do papel na quantidade em que haja 

compradores no preço de mercado do ativo.

  

3.2.5.6 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

 a) Apresentação do Fundo:

 O Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo

Investimento Imobiliário (“Fundo”)

constituído em 16 de junho de 2011, sob forma de condomínio

nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472

em 14 de novembro de 2012 e destina

    

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Ordens do Dia 

Nome do 
Fundo 

Assuntos Principais 

SOCOPA 
 

I - Alteração do prazo de duração do fundo, de indeterminado 
para 30/11/2028; 

II - Alteração do Regulamento para excluir das “Definições” o 
nome auditor Independente PWC; 

III - Alteração do “CAPÍTULO XXV - AMORTIZAÇÃO, 
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO”. 

SOCOPA 
 

I - Aprovação das demonstrações financeiras exercício social 
findo em 31.12.2018. 

SOCOPA 
 

I - Aprovação das demonstrações financeiras exercício social 
findo em 31.12.2019 

SOCOPA 
 

I - Transferência dos serviços de custódia, controladoria e 
escrituração, prestados pela CAIXA 
ECONÔMICA para a SOCOPA 

Fatos Relevantes

Nome 

SOCOPA - FII 

A SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. na 
qualidade de instituição administradora do SOCOPA FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 16.841.067/0001-99, vem informar que os serviços de 
custódia, controladoria e escrituração prestados pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL S/A ao Fundo, se
SOCOPA, na abertura do dia 21/08/2020. 

Situação da liquidação do Fundo: 

O Fundo tem prazo de duração até 30/11/2028, conforme aprovado na Assembleia Geral de 

Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a constar em seu regulam

Brasil, Bolsa, Balcão, porém com baixa liquidez. Mensalmente é enviada 

uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do papel na quantidade em que haja 

compradores no preço de mercado do ativo. 

UELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 

a) Apresentação do Fundo: 

Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo

Investimento Imobiliário (“Fundo”), administrado pela Planner Corretora de Valores S.A., foi 

e junho de 2011, sob forma de condomínio fechado, com prazo de setenta e 

nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as atividades 

destina-se exclusivamente a investidores qualificados.
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Resultado Final 

Alteração do prazo de duração do fundo, de indeterminado 
Aprovado 

o para excluir das “Definições” o 
Aprovado 

AMORTIZAÇÃO, 
Aprovado 

s exercício social 
Aprovado 

Aprovação das demonstrações financeiras exercício social 
Aprovado 

s de custódia, controladoria e 
escrituração, prestados pela CAIXA  

Aprovado 

vantes 

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. na 
ição administradora do SOCOPA FUNDO DE 

FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF 
99, vem informar que os serviços de 

custódia, controladoria e escrituração prestados pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL S/A ao Fundo, serão transferidos para a 

aprovado na Assembleia Geral de 

em seu regulamento. Tem cotas 

o, porém com baixa liquidez. Mensalmente é enviada 

uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do papel na quantidade em que haja 

Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 

Valores S.A., foi 

fechado, com prazo de setenta e 

de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as atividades 

se exclusivamente a investidores qualificados. 
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 O objetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários,

meio da aquisição de empreendimentos imobiliários

relacionados, predominantemente lajes

gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial 

valorização imobiliária. 

  b) Histórico de aplicações: 

CNPJ Fundo

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELU

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

 

 c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Data  
da reunião 

Fundos

CNPJ Nome do Fundo

29/07/2019 13.842.683/0001-
76 

VECTOR
CORPOR

18/11/2019 
13.842.683/0001-

76 
VECTOR

CORPORATIVAS

20/05/2020 
13.842.683/0001-

76 
VECTOR

CORPORATIVAS

08/09/2020 
13.842.683/0001-

76 
VECTOR

CORPORATIVAS

    

jetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários, preferencialmente, por 

meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles 

relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando 

de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial 

b) Histórico de aplicações:  

Fundo Aplicação 

Data QTD de cotas Valor cota

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
07/02/2014 2.485,89680145 1.005,67328400

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
14/07/2016 1.019,96817360 980,42274840

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
25/04/2017 951,56614120 1.050,10151220

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
30/06/2021 3.783,08849424 265,68007680

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Fundos Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

I- Apreciação das DFs do exercício de 2018, 
devidamente auditadas nos termos da 
regulamentação em vigor. 

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

I - Antecipação do reembolso das Cotas A, no 
montante de R$ 13.500.000,00; 
II - Em decorrência do item (i), alterar o Parágrafo 
Terceiro do artigo 14 do Regulamento do Fundo.

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

I - Deliberar sobre a substituição da atual 
administradora fiduciária e
      custodiante do Fundo, PLANNER 
CORRETORA DE VALORES S.A. pela PLANNER 
TRUSTEE 
      DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. 

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

I - A substituição da atual prestadora de serviços 
pela PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA;
II - Aprovação das Demonstrações Financeiras do 
exercício social de 2019; 
III - Autorização à Administradora para alterar o 
Regulamento do Fundo. 
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preferencialmente, por 

prontos, inclusive bens e direitos a eles 

alto padrão, visando 

de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial 

 

Valor cota Movimentação 

1.005,67328400 R$ 2.500.000,00 

980,42274840 R$ 1.000.000,00 

1.050,10151220 R$ 1.000.000,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

265,68007680 R$ 2.443.539,19 

  

Assuntos Principais Resultado 
Final 

Apreciação das DFs do exercício de 2018, 
devidamente auditadas nos termos da Aprovado 

Antecipação do reembolso das Cotas A, no 
Aprovado 

Em decorrência do item (i), alterar o Parágrafo 
Terceiro do artigo 14 do Regulamento do Fundo. Aprovado 

Deliberar sobre a substituição da atual 
ria e 

custodiante do Fundo, PLANNER 
CORRETORA DE VALORES S.A. pela PLANNER 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

Reprovada 

atual prestadora de serviços 
pela PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA; Reprovada 

Aprovação das Demonstrações Financeiras do 
Aprovado 

Autorização à Administradora para alterar o 
Prejudicado 
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15/01/2021 13.842.683/0001-
76 

VECTOR
CORPORATIVAS

 

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 O Fundo tem cotas do tipo A e do tipo B, que cont

diferentes.  

Na Assembleia Geral de Cotistas

amortização das "cotas tipo A" 

coronavírus, em nova Assembleia Geral de Coti

extensão do prazo para o dia 31/03/2021

Até o momento, foram recebidos os seguintes valores referentes às amortizações:

Data 
29/11/2019 
31/03/2020 
30/11/2020 
11/03/2021 
30/03/2021 
05/05/2021 

 

Ainda Restam saldo das "

não foi concluído. Já em Relação às "cotas Tipo B", o prazo para amortização é até 

conforme Regulamento do Fundo. 

 4. Considerações Finais 

Este Relatório Semestral de Diligência e V

detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos

que são executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar 

papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que recebem aplicaç

FUNPREI. Além de detalhar as 

jurídica das Instituições Financeiras investidas, ou seja, Instituições credenciad

os serviços de administração e/ou gestão dos ativos investidos.

Desta forma, a Diretoria de Investimento do IpojucaPrev neste Relatório visou avan

seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos Recursos.

    

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

I -Aprovação da prorrogação por 90 (noventa) dias 
do prazo para a antecipação do reembolso das 
Cotas A, para a consequente quitação do saldo, 
que deveria ser cumprido até dia 31 de dezembro 
de 2020, conforme aprovado na Assembleia Geral 
de Cotistas de 18 de novembro de 2019. Sendo 
aprovada tal prorrogação, o novo prazo passará a 
ser dia 30 de março de 2021. 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

tem cotas do tipo A e do tipo B, que contam com prazos para amortização 

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 18/11/2019 foi determinado um prazo para 

 até 31/12/2020. Devido aos impactos da pandemia do novo 

coronavírus, em nova Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a 

extensão do prazo para o dia 31/03/2021. 

Até o momento, foram recebidos os seguintes valores referentes às amortizações:

Valor Histórico 
 1.551.927,82 Amortização "Cota Tipo A" 
 946.480,88 Amortização "Cota Tipo A" 
 517.309,27 Amortização "Cota Tipo A" 
 279.595,45 Amortização "Cota Tipo A" 
 137.949,14 Amortização "Cota Tipo A" 
 241.410,99 Amortização "Cota Tipo A" 

Ainda Restam saldo das "cotas Tipo A" para serem amortizados, porém o processo ainda 

Já em Relação às "cotas Tipo B", o prazo para amortização é até 

conforme Regulamento do Fundo.  

4. Considerações Finais  

Este Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro teve como objetivo principal 

detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos. Foram explanadas as análises internas 

executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar minuciosamente

nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que recebem aplicaç

as diligências em relação a situação patrimonial, fiscal, comercial e 

Financeiras investidas, ou seja, Instituições credenciadas e que prestam

os serviços de administração e/ou gestão dos ativos investidos. 

Desta forma, a Diretoria de Investimento do IpojucaPrev neste Relatório visou avan

seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos Recursos.
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Aprovação da prorrogação por 90 (noventa) dias 
do prazo para a antecipação do reembolso das 
Cotas A, para a consequente quitação do saldo, 
que deveria ser cumprido até dia 31 de dezembro 

forme aprovado na Assembleia Geral 
de Cotistas de 18 de novembro de 2019. Sendo 
aprovada tal prorrogação, o novo prazo passará a 

Aprovado 

am com prazos para amortização 

foi determinado um prazo para 

. Devido aos impactos da pandemia do novo 

stas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a 

Até o momento, foram recebidos os seguintes valores referentes às amortizações: 

cotas Tipo A" para serem amortizados, porém o processo ainda 

Já em Relação às "cotas Tipo B", o prazo para amortização é até 30/04/2022, 

erificação de Lastro teve como objetivo principal 

as análises internas 

minuciosamente os 

nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que recebem aplicações do 

a situação patrimonial, fiscal, comercial e 

as e que prestam 

Desta forma, a Diretoria de Investimento do IpojucaPrev neste Relatório visou avançar com 

seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a 

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos Recursos. 
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(081) 3551

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do 

    

(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 
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IPOJUCAPREV 
Autarquia Previdenciária de Ipojuca - PE 

 

 

 

 
 

 

  

 

IPOJUCAPREV – IPOJUCA(PE) 

RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL 

NÍVEL I e II - 2021 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL - 2021 
 

Este relatório de gestão atuarial Nível I e II foi desenvolvido por solicitação da 

Diretoria do IPOJUCAPREV – Autarquia Previdenciária de Ipojuca PE ao 

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios - Pró-Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015. 

 

O programa Pró-Gestão RPPS tem o objetivo de “auxiliar os entes federativos na 

melhoria da gestão dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos 

ativos e passivos previdenciários e de uma maior transparência no 

relacionamento destes com os segurados e a sociedade”  

 

3.2.3 - RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL  

 

Relatório de Gestão Atuarial constitui importante ferramenta de monitoramento 

dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de 

gerenciamento do RPPS. Para cada nível de certificação deverá ser observado:  

• Nível I: Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a 

análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três 

últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e 

despesas estimadas e as efetivamente executadas.  

• Nível II: Idem ao Nível I.  

• Nível III: Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando, 

adicionalmente aos requisitos dos Níveis I e II, o estudo técnico de 

aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras do plano de benefícios dos RPPS, que deverá ser aprovado 

pelo Conselho Deliberativo e, obrigatoriamente, embasar as hipóteses 

atuariais adotadas na avaliação atuarial.  

• Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, elaboração, 

aprovação e comprovação do cumprimento do Plano de Trabalho 

Atuarial.  
(Fonte: Manual do Pró-Gestão – Versão de 21 de março de 2018). 
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Tabela 1. Previdenciário – Receitas Anuais Efetivas – Exercício de 2018 a 2020: 
 

Valores em R$ milhões 

Item de Receita Previdenciária Por Exercício 2018 2019 2020 

Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores 

Ativos 
142.825.667,00 153.355.080,42 152.329.285,58 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 569.124,90 674.768,58 1.142.045,22 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 9.564,85 10.478,87 12.309,45 

Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 195.046,64 220.547,99 209.706,79 

Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 19.810.134,29 21.199.942,18 21.943.726,99 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 15.125.177,60 16.194.395,29 17.812.546,47 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,00 0,00 0,00 

Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 11.005.340,71 17.666.618,48 24.381.918,83 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários 4.766.962,16 3.336.402,07 911.362,75 

Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 

Total das Receitas Previdenciárias 51.481.351,15 59.303.153,46 66.413.616,50 

Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 4.715.177,88 34.850.355,84 10.120.250,62 

  
 

Tabela 2. Previdenciário – Despesas Anuais Efetivas – Exercício de 2018 a 2020: 
 

Valores em R$ milhões 

Item de Receita Previdenciária Por Exercício 2018 2019 2020 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 25.851.579,22 29.645.835,81 40.421.780,43 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00  0,00 0,00 

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00  0,00 0,00 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00  0,00 0,00 

Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 3.933.292,82 4.466.347,02 5.547.852,22 

Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária Paga 0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 0,00 

Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte  0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 

Total das Despesas Previdenciárias 29.784.872,04 34.112.182,83 45.969.632,65 

 

A seguir demonstraremos o comparativo destas informações com as projeções 

das respectivas avaliações atuariais anuais: 
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Tabela 3. Previdenciário – Receitas e Despesas Projetadas e Realizadas – 2018: 
 

Valores em R$ milhões 

Item de Receita Previdenciária 
Exercício 2018 

Projetado Observado Diferença 

Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores Ativos 120,04 142,83 +22,79 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 0,00 0,57 +0,57 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 0,00 0,01 +0,01 

Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 3,36 0,20 -3,17 

Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 17,27 19,81 +2,54 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 13,19 15,13 +1,94 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,00 0,00 - 

Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 10,90 11,01 +0,11 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários 0,00 4,77 +4,77 

Outras Receitas 0,00 0,00 - 

Total das Receitas Previdenciárias 44,72 51,48 +6,76 

Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 14,39 4,72 -9,68 

Item da Despesa Previdenciária Projetado Observado Diferença 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 33,65 25,85 -7,80 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 0,00 3,93 +3,93 

Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária Paga 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte 0,00 0,00 - 

Outras Despesas 0,00 0,00 - 

Total das Despesas Previdenciárias 33,65 29,78 -3,86 

 

Observamos na Tabela 3 acima, que no decorrer de 2018 as receitas 

previdenciárias efetivamente observadas foram R$ 6,76 milhões acima do valor 

estimado na avaliação atuarial da data-base 31/12/2017, ano-base 2018. A 

receita financeira foi R$ 9,68 milhões abaixo da meta e a despesa 

previdenciária efetiva foi R$ 3,86 milhões abaixo do estimado. Com isso o 

resultado consolidado do exercício foi R$ 0,95 milhões melhor que o projetado 

na avaliação atuarial. 
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Tabela 4. Previdenciário – Receitas e Despesas Projetadas e Realizadas – 2019: 
 

Valores em R$ milhões 

Item de Receita Previdenciária 
Exercício 2019 

Projetado Observado Diferença 

Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores Ativos 124,99 153,36 +28,36 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 0,57 0,67 +0,11 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 0,02 0,01 -0,01 

Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 3,06 0,22 -2,84 

Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 15,50 21,20 +5,70 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 13,75 16,19 +2,44 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,38 0,00 -0,38 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,01 0,00 -0,01 

Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 0,00 17,67 +17,67 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários 3,34 3,34 - 

Outras Receitas 0,00 0,00 - 

Total das Receitas Previdenciárias 36,61 59,30 +22,69 

Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 22,93 34,85 +11,92 

Item da Despesa Previdenciária Projetado Observado Diferença 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 24,85 29,65 +4,79 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
6,22 0,00 -6,22 

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,18 0,00 -0,18 

Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 3,49 4,47 +0,98 

Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária Paga 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 5,62 0,00 -5,62 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte 0,40 0,00 -0,40 

Outras Despesas 0,00 0,00 - 

Total das Despesas Previdenciárias 40,76 34,11 -6,65 

 

Observamos na Tabela 4 acima, que no decorrer de 2019 as receitas 

previdenciárias efetivamente observadas foram R$ 22,69 milhões acima do 

valor estimado na avaliação atuarial da data-base 31/12/2018, ano-base 

2019. A receita financeira foi R$ 11,92 milhões acima da meta e a despesa 

previdenciária efetiva foi R$ 6,65 milhões abaixo do estimado. Com isso o 

resultado consolidado do exercício foi R$ 41,26 milhões melhor que o projetado 

na avaliação atuarial. 
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Tabela 5. Previdenciário – Receitas e Despesas Projetadas e Realizadas – 2020: 
 

Valores em R$ milhões 

Item de Receita Previdenciária 
Exercício 2020 

Projetado Observado Diferença 

Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores Ativos 136,55 152,33 +15,78 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 0,74 1,14 +0,40 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 0,01 0,01 +0,00 

Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 3,50 0,21 -3,29 

Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 16,93 21,94 +5,01 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 15,02 17,81 +2,79 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,35 0,00 -0,35 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,01 0,00 -0,01 

Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 0,00 24,38 +24,38 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários 0,91 0,91 - 

Outras Receitas 0,00 0,00 - 

Total das Receitas Previdenciárias 37,47 66,41 +28,95 

Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 29,10 10,12 -18,98 

Item da Despesa Previdenciária Projetado Observado Diferença 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 30,23 40,42 +10,19 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
5,58 0,00 -5,58 

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,20 0,00 -0,20 

Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 4,67 5,55 +0,88 

Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária Paga 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 6,56 0,00 -6,56 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte 0,38 0,00 -0,38 

Outras Despesas 0,00 0,00 - 

Total das Despesas Previdenciárias 47,62 45,97 -1,66 

 

Observamos na Tabela 5 acima, que no decorrer de 2020 as receitas 

previdenciárias efetivamente observadas foram R$ 28,95 milhões acima do 

valor estimado na avaliação atuarial da data-base 31/12/2019, ano-base 

2020. A receita financeira foi R$ 18,98 milhões abaixo da meta e a despesa 

previdenciária efetiva foi R$ 1,66 milhões abaixo do estimado. Com isso o 

resultado consolidado do exercício foi R$ 11,62 milhões melhor que o projetado 

na avaliação atuarial. 
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Tabela 6. Previdenciário – Receitas e Despesas Acumuladas – 2018 a 2020: 
 

Valores em R$ milhões  

Item de Receita Previdenciária 
Exercício 2018 a 2020 

Projetado Observado Diferença 

Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores Ativos 381,58 448,51 +66,93 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 1,31 2,39 +1,08 

Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 0,03 0,03 +0,00 

Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 9,92 0,63 -9,30 

Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 49,70 62,95 +13,26 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 41,96 49,13 +7,17 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,73 0,00 -0,73 

Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,01 0,00 -0,01 

Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 10,90 53,05 +42,16 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários 4,25 9,01 +4,77 

Outras Receitas 0,00 0,00 - 

Total das Receitas Previdenciárias 118,80 177,20 +58,40 

Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 66,42 49,69 -16,74 

Item da Despesa Previdenciária Projetado Observado Diferença 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 88,73 95,92 +7,19 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
11,81 0,00 -11,81 

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,38 0,00 -0,38 

Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 8,15 13,95 +5,79 

Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária Paga 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 12,18 0,00 -12,18 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 

Professores 
0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 - 

Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte 0,78 0,00 -0,78 

Outras Despesas 0,00 0,00 - 

Total das Despesas Previdenciárias 122,04 109,87 -12,17 
 

Observamos na Tabela 6 acima, que no decorrer de 2018 a 2020 as receitas 

previdenciárias efetivamente observadas foram R$ 58,40 milhões acima do 

valor estimado nas avaliações destes exercícios. A receita financeira foi R$ 

16,74 milhões abaixo da meta e a despesa previdenciária efetiva foi R$ 12,17 

milhões abaixo do estimado. Com isso o resultado consolidado de 2018, 2019 

e 2020 foi R$ 58,08 milhões melhor que o projetado nas avaliações atuariais. 
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Como podemos observar no exposto nas Tabelas 1 a 6, as receitas 

previdenciárias totais observadas nas avaliações atuariais dos exercícios 2018, 

2019 e 2020 ficaram acima das projetadas no período. Totalizando os 3 

exercícios chegamos a uma diferença na projeção de R$ 58,40 milhões abaixo 

do valor efetivamente observado.   
 

Já em relação às despesas previdenciárias efetivamente observadas, chegamos 

a uma diferença total no período de 2018 a 2020 de R$ 12,17 milhões abaixo 

das projetadas nas avaliações atuariais. 
 

Já as receitas financeiras foram R$ 16,74 milhões abaixo do estimado nas 

avaliações atuariais do período. 
 

Consolidando as diferenças de receitas e despesas, o resultado efetivo 

observado é R$ 53,83 milhões melhor do o projetado nas avaliações atuariais 

do período. 
 

A diferença observada nas projeções de receitas e despesas previdenciárias 

anuais em relação aos valores efetivamente executados, justifica-se pela 

complexidade das variáveis que impactam nestas projeções. 
 

No caso das despesas projetadas, a principal dificuldade é prever exatamente 

o número de servidores ativos que farão a opção pelo benefício de 

aposentadora voluntária. Toda avaliação atuarial calcula a data e o valor da 

aposentadoria de cada servidor ativo e por conservadorismo, estabelece que 

todos os servidores realmente farão a opção de aposentadoria na primeira data 

possível.  
 

Na prática observamos que apenas uma parte destes servidores efetivamente 

se aposentam, os demais por razões de natureza pessoal optam em continuar 

trabalhando e pelo recebimento do abono de permanência. 
 

Por exemplo, na avaliação de 31/12/2019 haviam 228 servidores ativos que 

já tinham o direito ou iriam adquirir o direito a um benefício voluntário nos 

próximos 12 meses. De acordo com a base de dados do ano seguinte, apenas 

50 servidores ativos efetivamente se aposentaram.  
 

O estudo atuarial considerou que todos os 228 servidores iriam se aposentar 

no decorrer de 2020. Portanto, houve uma projeção de despesas com 

benefícios maior que a despesa efetivamente ocorrida. 
 

Esta situação se repete em todos os anos, mas é muito difícil mudar esta 

projeção, pois afinal, quem realmente vai se aposentar? Nas avaliações utiliza-

se aquela que pode ser chamada de “pior das hipóteses”, ou seja, dar a visão 

da maior despesa possível na projeção. 
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Esta variável também afeta a projeção de receitas, pois nos cálculos todos estes 

servidores que iriam se aposentar deixariam de contribuir e o órgão de origem 

também deixaria de repassar a respectiva contrapartida patronal. 
 

Além disso, a receita projetada também acaba subestimada pois nas avaliações 

atuariais não é considerada a hipótese de reposição de servidores ou gerações 

futuras, que representaria uma estimativa de nomeações que o ente público 

faria no futuro a partir da data-base da avaliação.   
 

Por exemplo, na avaliação de 31/12/2019, ano-base 2020, consideramos que 

não haveria mais nenhuma contratação no âmbito do serviço público municipal 

de Ipojuca, mas na prática houve 3 admissões em 2020. Esta realidade 

provocou um aumento de receita efetiva em relação à estimada.   
 

Por premissa básica das avaliações atuariais, todo valor que é projetado como 

despesa ou receita futura não considera os reajustes ou reposições anuais da 

inflação. Esta prática se justifica pela necessidade de a projeção futura permitir 

sua comparação com os valores atuais e assim dimensionar corretamente sua 

grandeza. 

 

Tabela 5. Evolução dos Resultados e da Massa de Segurados – 2018 a 2020: 
 

 

Item 2018 2019 2020 

Data-Base da Avaliação 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Número de Servidores Ativos 2.437  2.371  2.298  

Valor Médio da Remuneração do Ativo (em R$) 4.290,65  4.789,45  5.165,40  

Número de Beneficiários (Aposentados + Pensionistas) 505  628  679  

Valor Médio dos Benefícios (em R$) 4.082,28  4.301,15  4.845,54  

Total de Segurados (Ativos + Beneficiários) 2.942  2.999  2.977  

Custo Total do Plano (em R$ Milhões) 1.152,13  1.350,92  1.458,29  

Nº Beneficiários / Nº Ativos 4,8 3,8 3,4 

Custo do Plano - VABF (em % da Folha) 109,91% 97,53% 102,83% 

Déficit / Superávit Atuarial (em R$ Milhões) 140,64  127,84  1,88  

Déficit / Superávit Atuarial (em % Folha) 11,07% 9,23% 0,13% 

Folha Salarial Futura (em R$ Milhões) 1.270,60  1.385,24  1.418,10  

Saldo dos Demais Parcelamentos (em R$ Milhões) 5,43  7,11  6,62  

Valor dos Investimentos do Plano (em R$ Milhões) 212,68  280,09  317,71  
 

Quanto aos fatos relevantes que levantamos em relação às últimas três 

avaliações, destacamos: 
 

• observamos uma redução do número de servidores ativos e um 

aumento natural do número de beneficiários (aposentados e 

pensionistas); 
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• com isso a relação do número de ativos por beneficiário reduziu ao 

longo dos três períodos avaliados, sendo 4,8 em 2018, 3,8 em 2019 

e 3,4 em 2020; 

• também observamos uma evolução importante do saldo dos 

investimentos no período, passando de R$ 212,68 milhões para R$ 

317,71 milhões, demonstrando que há um processo de capitalização 

em andamento; 

• as obrigações do plano crescem anualmente devido aos reajustes de 

remunerações e proventos e ao aumento do número de segurados 

ativos e beneficiários; 

 

Por fim, acreditamos que todo trabalho atuarial deve sempre primar pela boa 

técnica e pelos princípios da razoabilidade, prudência e conservadorismo, uma 

vez que avaliamos fundos previdenciários que estão sendo geridos para garantir 

o sustento de seus segurados quando estes estiverem mais vulneráveis e 

incapazes para o trabalho, seja por idade avançada ou invalidez, ou mesmo para 

prover condições financeiras para os dependentes em caso de morte. 
 

Analisando os resultados apresentados neste trabalho, verificamos que as 

estimativas realizadas nas últimas avaliações do IPOJUCAPREV são 

suficientemente conservadoras e aderentes às principais hipóteses utilizadas. 

Sendo assim, podemos considerar que as avaliações atuariais realizadas no 

período, apresentaram projeções bem ajustadas a realidade. 

 

 

 

Curitiba, 14 de abril de 2021. 

 

 
 

 

Luiz Cláudio Kogut 

Atuário - Miba 1.308 

ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 
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Luiz Claudio Kogut
Atuário Miba 1.308

(41)3322-2110 kogut@actuarial.com.br
Ipojuca(PE), 28 de Julho de 2021

Relatório de Gestão Atuarial 2021
IPOJUCAPREV
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Apresentação
Luiz Claudio Kogut

Bacharel em Ciências Atuariais MIBA 1.308

Tecnólogo em Processamento de Dados, foi analista de sistemas por mais de 15 anos

Especialista em Redes e Sistemas Distribuídos

Trabalha com Previdência desde 1.986

É sócio-gerente da ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial desde 1996

É atuário desde 2003 e já realizou avaliações atuariais para os RPPS estaduais do Amazonas,
Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Também realizou avaliações
para mais de 300 outros RPPS de Municípios, tais como:

2

Realizou as avaliações atuariais de 2019, 2020 e 2021 do IPOJUCAPREV

Araucária PR Avaré SP Joinville SC

Curitiba PR Bauru SP Pomerode SC

Foz do Iguaçu PR Piracaia SP Cabo de Santo Agostinho PE

Guarapuava PR Dourados MS Cachoeirinha PE

Maringá PR Nova Andradina MS Camaragibe PE

Paranaguá PR Ponta Porã MS Recife PE

Paranavaí PR Rio Brilhante MS Pilões PB
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População Segurada IPOJUCAPREV
Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020

Observação: Atualmente temos 3,4 ativos para cada inativo e a folha de inativos já custa 27,7% da folha de ativos.  

Item Ativos Beneficiários Total

Quantidade 2.298 679 2.977

Remuneração/Provento Médio (em R$) 5.165,40 4.845,54 5.092,45

Folha Mensal (em R$) 11.870.094,24 3.290.123,45 15.160.217,69

3
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Evolução Financeira IPOJUCAPREV
Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020

Item 2019 2020 2021

Quantidade de Ativos 2.437 2.371 2.298

Remuneração Média de Ativos (R$) 4.290,65 4.789,45 5.165,40

Quantidade de Inativos 505 628 679

Provento Médio de Inativos (R$) 4.214,19 4.301,15 4.845,54

Ativos/Inativos 4,8 3,8 3,4

Total de Segurados 2.942 2.999 2.977

Folha Ativos (R$ milhões) 10,46 11,36 11,87

Folha Inativos (R$ milhões) 2,13 2,70 3,29

Custo % (folha Inativos/folha ativos) 20,35% 23,79% 27,72%

Folha Total (R$ milhões) 12,58 14,06 15,16

4
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Dados Adicionais IPOJUCAPREV

(*) Sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R$6101,06 em dez/2020).

Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020

ITENS Valores (em R$)

Saldo dos Investimentos considerados na avaliação 317.714.774,84

Saldo dos Parcelamentos 6.622.469,81

Percentuais de Contribuição em Vigor (%)

a) Prefeitura Contribuição s/Folha de Ativos 14,40%

Contribuição Normal 12,40%

Custeio Administrativo 2,00%

b) Prefeitura Saldo do Equacionamento da Lei nº 1.980/2020 598.806.841,87

c) Servidores Ativos 14,00%

d) Servidores Inativos (Aposentados) (*) 14,00%

e) Servidores Inativos (Pensionistas) (*) 14,00%

5
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Situação Previdenciária IPOJUCAPREV 
Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020

Item
Plano de Custeio Vigente

Valores (em R$) (% Folha)
1.Custo Total - VABF 1.458.286.403,77 102,83%
2. Compensação Previdenciária (-) 121.573.633,94 8,57%
3. Contribuição dos Atuais Inativos (-) 18.680.936,81 1,32%
4. Contribuição dos Futuros Inativos (-) 22.388.413,76 1,58%
5. Contribuição dos Servidores Ativos (-) 198.534.393,29 14,00%
6. Contribuição do Ente s/Ativos (-) 175.844.748,16 12,40%
7. Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-) 0,00 0,00%
8. Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-) 0,00 0,00%
9. Saldo dos Parcelamentos (-) 6.622.469,81 0,47%
10. Ativo Financeiro (-) 317.714.774,84 22,40%
11. Déficit/Superávit Base (1) (2+..10) 596.927.033,16 42,09%
12. Contribuição Adicional do Ente s/Ativos (-)(*) 598.806.841,87 42,23%
13. Contrib Adicional Ente s/Atuais Inativos (-) 0,00 0,00%
14. Contrib Adicional Ente s/Futuros Inativos (-) 0,00 0,00%
15. Déficit/Superávit Oficial (11+12+13+14) 1.879.808,71 0,13%

(*) Saldo das alíquotas adicionais para Cobertura do Déficit previstas na Lei Municipal nº 1.980/2020.

6
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Análise dos Resultados

Impactaram no resultado atuarial:
Alteração da tábua biométrica IBGE-2017 para IBGE-2018
Redução da taxa de juros de 5,87% para 5,41% ao ano
Ótima Evolução do Saldo dos Investimentos
Redução do superávit em função da repactuação do plano de equacionamento

7

Item 2018 2019 2020
Data-Base da Avaliação 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Número de Servidores Ativos 2.437 2.371 2.298 
Valor Médio da Remuneração do Ativo (em R$) 4.290,65 4.789,45 5.165,40 
Número de Beneficiários (Aposentados + Pensionistas) 505 628 679 
Valor Médio dos Benefícios (em R$) 4.082,28 4.301,15 4.845,54 
Total de Segurados (Ativos + Beneficiários) 2.942 2.999 2.977 
Custo Total do Plano (em R$ Milhões) 1.152,13 1.350,92 1.458,29 
Nº Beneficiários / Nº Ativos 4,8 3,8 3,4
Custo do Plano - VABF (em % da Folha) 109,91% 97,53% 102,83%
Déficit / Superávit Atuarial (em R$ Milhões) 140,64 127,84 1,88 
Déficit / Superávit Atuarial (em % Folha) 11,07% 9,23% 0,13%
Folha Salarial Futura (em R$ Milhões) 1.270,60 1.385,24 1.418,10 
Saldo dos Demais Parcelamentos (em R$ Milhões) 5,43 7,11 6,62 
Valor dos Investimentos do Plano (em R$ Milhões) 212,68 280,09 317,71 
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Gestão Atuarial - 2021

8

A diferença na projeção de receitas é decorrente principalmente de não
utilizarmos a hipótese de gerações futuras nos cálculos atuariais.

Item de Receita Previdenciária
Exercícios 2018 a 2020

Projetado Observado Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal - Base de Servidores Ativos 381,58 448,51 +66,93
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados 1,31 2,39 +1,08
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas 0,03 0,03 +0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária Recebida 9,92 0,63 -9,30
Benefícios à Conceder - Contribuição do Ente - Ativos 49,70 62,95 +13,26
Benefícios à Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos 41,96 49,13 +7,17
Benefícios à Conceder - Contribuições dos Aposentados 0,73 0,00 -0,73
Benefícios à Conceder - Contribuições dos Pensionistas 0,01 0,00 -0,01
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei 10,90 53,05 +42,16
Parcelamentos de Débitos Previdenciários 4,25 9,01 +4,77
Outras Receitas 0,00 0,00 -
Total das Receitas Previdenciárias 118,80 177,20 +58,40
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores 66,42 49,69 -16,74
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Item da Despesa Previdenciária Projetado Observado Diferença
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas 88,73 95,92 +7,19
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de 
Professores

11,81 0,00 -11,81

Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 -
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,38 0,00 -0,38
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensão por Morte 8,15 13,95 +5,79
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária 
Paga

0,00 0,00 -

Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 12,18 0,00 -12,18
Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de 
Professores

0,00 0,00 -

Benefícios à Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais 0,00 0,00 -
Benefícios à Conceder - Encargos - Aposentadoria por Invalidez 0,00 0,00 -
Benefícios à Conceder - Encargos - Pensão por Morte 0,78 0,00 -0,78
Outras Despesas 0,00 0,00 -
Total das Despesas Previdenciárias 122,04 109,87 -12,17

A diferença na projeção de despesas é decorrente da opção efetiva pela
aposentadoria.
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Consolidando as diferenças de receitas e despesas, o
resultado efetivo observado é R$ 53,83 milhões melhor que
projetado nas avaliações atuariais do período.
Analisando os resultados apresentados neste trabalho,
verificamos que as estimativas realizadas nas últimas
avaliações do IPOJUCAPREV são suficientemente
conservadoras e aderentes às principais hipóteses utilizadas.
Sendo assim, podemos considerar que as avaliações atuariais
realizadas no período, apresentaram projeções bem ajustadas
a realidade.
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Luiz Claudio Kogut
Atuário Miba 1.308

(41)3322-2110 kogut@actuarial.com.br
Ipojuca(PE), 31 de Março de 2021

OBRIGADO
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 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de 
Investimento - Junho/2021;

 02 - Proposta de Alocação para Agosto/2021;
 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
 04 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 

- CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09;
05 - Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n° 05 - Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n°
11.490.580/0001-69;

 06 – Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro; 
 07 – Diagnóstico do Plano de Ação e do atendimento as exigências do Pró-Gestão até 

o 1º Semestre de 2021;
 08 – Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

– TCE-PE; 
 09 – Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial – Luiz Cláudio Kogut; 
 10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020;
 10.1 – Cursos para as certificações exigidas pela referida Portaria; 
 11 – Andamento das propostas de Projeto de Lei para o Poder Executivo –

Procuradoria/Jurídico; e 
 12 – Prestação de contas de Julho/2021 – Presidente.
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INSTITUIÇÃO CNPJ PRESTADOR CATEGORIA

GESTOR / Art. 15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20

GESTOR / 
DISTRIBUIDOR

Art. 15

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S.A. 62.318.407/0001-19 ADM / CUSTODIANTE 
Art. 15

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00 ADM 

Art. 15

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA 03.983.856/0001-12
GESTOR / 

DISTRIBUIDOR 

DEMAIS
ADM/GESTOR4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA 03.983.856/0001-12 DISTRIBUIDOR 

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 
LTDA 22.119.959/0001-83 GESTOR

DEMAIS
ADM/GESTOR
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 Durante o mês de Julho de 2021, foram 
realizadas duas novas reuniões entre os cotistas. 

 14 de Julho de 2021 14 de Julho de 2021
◦ Proposta RJI, Veritas e Hirtácides Advogados 

reapresentada
◦ Redução dos custos
◦ Reafirmação de consulta prévia aos órgãos reguladores, 

sem ser vinculante à proposta
 20 de Julho de 2021

◦ Cotistas deram anuência para os prestadores de serviço 
fazerem a consulta prévia à CVMfazerem a consulta prévia à CVM

◦ Consulta não vinculante
◦ Paralelamente, foi definido um orçamento para procurar 

possíveis interessados na vaga de Presidente/Diretoria 
da Cais Mauá S.A
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MATÉRIA:
1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 
Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN 
OIL”) e Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green 
Oil, arcar com o custo da referida contratação.Oil, arcar com o custo da referida contratação.

( X ) Sim, Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda.;  VOTO DO FUNPREI
(     ) Sim, Apsis Consultoria Empresarial Ltda.;
(     ) Sim, PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda. (“PwC”);
(     ) Não; ou
(     ) Abstenção.
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 O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como
objetivo evidenciar o acompanhamento das principais informações dos
ativos presentes na carteira do FUNPREI, em atendimento à
regulamentação referente à gestão dos recursos do RPPS, em especial aregulamentação referente à gestão dos recursos do RPPS, em especial a
Resolução 3.922/2010, e suas posteriores alterações, e a Portaria MPS
519/2011. Além disso, também foi considerado a Política de
Investimentos vigente para o ano de 2021.

 Procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à
natureza de suas obrigações e transparência. E que os as atividades
foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter
seguido padrões éticos.

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: As fontes das informações constantes nesse relatório foram:
Informações repassadas pelas Instituições Financeiras responsáveis
pelos ativos, Software quantum de informações sobre investimentos,
Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating e
Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros.
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 Neste Relatório foi explanado principalmente: a carteira de
Investimentos, os critérios referentes às Instituições
Financeiras Investidas e os critérios referentes aos Ativos
Investidos.Investidos.

 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas: 
 Credenciamento das Instituições Financeiras;
 Identificação do Atendimento ao art. 15;
 Volume de Recursos Sob-Administração e Gestão;
 Qualidade de Gestão e Ratings;
 Solidez Patrimonial; Solidez Patrimonial;
 Padrão ético de Conduta e Exposição a Risco Reputacional;
 Regularidade Fiscal e Previdenciária e 
 Reuniões com Instituições Financeiras Investidas.
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 Critérios referentes aos Ativos Investidos: 
 Enquadramento das alocações em relação à Enquadramento das alocações em relação à

Política de Investimentos;
 Análise das Demonstrações Contábeis dos

Fundos;
 Análise dos Riscos : Risco de Mercado, Risco de

Crédito, Risco de Liquidez e Risco de Solvência;
 Desempenho dos ativos e aderência ao

benchmark ebenchmark e
 Detalhamento sobre os Fundos Estressados.
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Dimensão Requisitos Gerais e Obrigatórios 
Atendidos QTD mínima Total 

Requisitos do 
Pró-Gestão

Controle Interno 4 3  
(por dimensão)

6

Itens atendidos: 
3.1.1. Mapeamento; 
3.1.2. Manualização;
3.1.5.Política de Segurança da Informação;
3.2.1. Relatório de Governança;

(por dimensão)
Governança 
Corporativa

13 8 
(por dimensão)

16

Educação 
Previdenciária

1 1 
(por dimensão)

2

Total 18 19 
(do total exigido)

24

3.2.7. Comitê de Investimentos;
3.2.9. Alçadas;
3.2.10. Segregação de atividades; 
3.2.11. Ouvidoria; 3.2.12. Diretoria 
Executiva3.2.1. Relatório de Governança;

3.2.2. Planejamento; 
3.2.3. Relatório de Gestão Atuarial;
3.2.4. Código de Ética;
3.2.6. Política de Investimentos; 

Executiva
3.2.13. Conselho Fiscal;
3.2.14. Conselho Deliberativo;
3.2.16. Gestão de Pessoas; 
3.3.1. Plano de ação de capacitação.
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Dimensão Requisitos Gerais e Obrigatórios
Requisitos  
não 
atendidos  

Requisitos 
Gerais 

Requisitos 
Obrigatórios 

atendidos  
Controle Interno 2

-
3.1.4 Controle Interno e 3.1.6 
Gestão e Controle da Base de 

Dados.
Governança 
Corporativa

3 3.2.5. Políticas 
Previdenciárias de 

Saúde e 3.2.15. 
Mandato, 

representação e 
recondução

3.2.8 Transparência 

Educação 1 - 3.3.2. Ações de diálogo com Educação 
previdenciária

1 - 3.3.2. Ações de diálogo com 
segurados e sociedade.

Total 6 -
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 O IpojucaPrev no dia 12 de julho de 2021
recebeu o Ofício TC/GPGF n° 46/2021
referente a Auditoria de Acompanhamentoreferente a Auditoria de Acompanhamento
com a solicitação de alguns documentos no
período de 2011 a 2021.

 Alguns documentos foram enviados
tempestivamente no dia 19/07/2021.
Entretanto, foi pedido uma dilação de prazoEntretanto, foi pedido uma dilação de prazo
para até o dia 30/07/2021 para o envio dos
demais documentos principalmente dos
períodos de 2011 a 2017.

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 Art. 4º Os dirigentes da unidade gestora do
RPPS, o responsável pela gestão dos recursos
e os membros dos conselhos deliberativo ee os membros dos conselhos deliberativo e
fiscal e do comitê de investimentos, como
condição para ingresso ou permanência nas
respectivas funções, comprovarão possuir
certificação, conforme previsto no inciso II do
art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, a qual
será emitida por meio de processo realizadoserá emitida por meio de processo realizado
por instituição certificadora reconhecida na
forma do art. 8º desta Portaria.
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

NOME MEMBRO CERTIFICAÇÃO
ANDERSON JOFRE  GOMES DA SILVA TITULAR CPA -20

MOISES BARBOSA CAMPOS SUPLENTEMOISES BARBOSA CAMPOS SUPLENTE

PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO TITULAR EM ANDAMENTO

MARIA DE LOURDES C. MUNIZ DE SOUZA SUPLENTE CGRPPS

MARCOS BASTOS LINS TITULAR CGRPPS

JOALDO JOSÉ DA SILVA SUPLENTE CGRPPS

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA TITULAR 

MARCELO RICARDO DE SANTANA SUPLENTE

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA TITULAR RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA TITULAR 

JOSÉ RICARDO CURATO SUPLENTE

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA TITULAR 

SANDRA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO SUPLENTE JUSTIFICADO
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COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

NOME MEMBRO CERTIFICAÇÃO
TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO TITULAR CPA -10TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO TITULAR CPA -10

ANDERSON JOFRE  GOMES DA SILVA SUPLENTE CPA -20

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR TITULAR CGRPPS

MARIA DE LOURDES C. MUNIZ DE SOUZA SUPLENTE CGRPPS

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA TITULAR CEA

VANUSA SOUZA NASCIMENTO SUPLENTE 
ALINE MELO DE FREITAS TITULAR CGRPPSALINE MELO DE FREITAS TITULAR CGRPPS

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS SUPLENTE
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA TITULAR CGRPPS

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA SUPLENTE EM ANDAMENTO

D4Sign 75cbc32e-cd36-4453-a3f0-640ed263322c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

NOME MEMBRO CERTIFICAÇÃO
MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA TITULAR CGRPPSMARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA TITULAR CGRPPS

JIMMY DE LIMA PESSOA SUPLENTE

MARCOS PAULO ALVES C. DE OLIVEIRA TITULAR CGRPPS

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERA SUPLENTE EM ANDAMENTO

SEVERINO PAULO DA FONSECA TITULAR 

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS SUPLENTE

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA TITULAR SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA TITULAR 

JOÃO LUIZ DA SILVA SUPLENTE EM ANDAMENTO
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Link: https://www.tvabipem.com.br/
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 Referente aos Ofícios n° 492/2021 e n° 493/2021 com os Anteprojetos de Lei apresentados na
reunião passada. O Presidente informou que reuniões periódicas estão sendo realizadas com a
Procuradoria Geral do IpojucaPrev, o Gabinete e demais secretarias envolvidas no processo
visando discutir sobre os anteprojetos. Desta forma, manteremos todos os conselheiros
atualizados sobre o processo proporcionando transparência;

 O IpojucaPrev no mês de julho recebeu a visita da ANEPREM – Associação Nacional de
Entidades de Previdência dos Estados e Municípios e da APEPP – Associação Pernambucana de
Entidades de Previdência Própria , representadas pelos seus respectivos presidentes, Heliomar
Santos e Adilson Carlos.

 No dia 20 de julho de 2021 foi realizada uma reunião com a Prefeita, Vice-Prefeita , Secretária
de Turismo do Ipojuca, Presidente do IpojucaPrev e os Presidentes da ANEPREM e APEPP para
tratar sobre a realização do Congresso Nacional de Previdência que será realizado em Porto de
Galinhas-PE e contara com o apoio tanto da Prefeitura do Ipojuca quanto do IpojucaPrev.

 Foi evidenciado que ainda este mês todos os servidores e prestadores de serviço do
IpojucaPrev assinarão o Termo de Adesão ao Código de Ética do IpojucaPrev, documento que
também foi apresentado para a Prefeita do Ipojuca na reunião do dia 20 de julho.também foi apresentado para a Prefeita do Ipojuca na reunião do dia 20 de julho.

 Ademais, será realizada no dia 29 de julho de 2021 uma reunião com a Controladoria Geral do
Município para tratar principalmente sobre a exigência do Controle Interno contida no Pró-
Gestão.

 Por fim, foi exposto que o IpojucaPrev já possui um Grupo de Trabalho para restabelecer o
COMPREV na Autarquia e medidas estão sendo tomadas para sua efetivação.
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