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ATA N° 07/2021 
 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 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 Conselho Fiscal 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 
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 
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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. O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade o relatório. 
 
 
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 

  

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 
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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. Os 
membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram por unanimidade a alocação de recursos. 
 

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. Os membros do Conselho Fiscal presentes na 
reunião aprovaram o credenciamento da instituição supracitada por unanimidade. 
 

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, 
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 
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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 
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.  
 

D4Sign 5326ede2-d34f-4229-a040-a409a8a7d4a0 - 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 Conselho Fiscal de 2021,  
realizada no dia 28 de julho de 2021 

 

Pág.6 de 7 

 

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.  
 

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 
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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 Conselho Fiscal 

Nome Matrícula  Membro  

Marcio Fernando Soares Da Silva 180006-0 Titular  

Jimmy De Lima Pessoa 180047-7 Suplente 

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira 68015/1 Titular 

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras 70235/1 Suplente 

Severino Paulo Da Fonseca 650 Titular  

Ednaldo Justino Dos Santos 1251 Suplente 

Severino Gonçalves De Assis Guerra  013 Titular  

João Luiz Da Silva 591 Suplente 
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