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ATA N° 08/2021 
 
Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto
de videoconferência pela plataforma
join/19%3ameeting_ODYyNzg0ZjQtOTk0YS00NzI5LTk0ODQtZTM2OWNmOGUyZDQ0%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa
969b1-253e-4507-9d84-e377aa507506%22%7d
órgãos colegiados do IpojucaPrev, a 
vinte e um.  A reunião foi realizada
gradual das atividades sociais e econômicas
com limitação de capacidade de pessoas 
Decreto nº 50.924, de 2 de Julho de 2021
regulamenta, no Estado de Pernambuco, 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus
na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
 
Desta forma estiveram on-line na reuniã
 
Matheus Crisóstomo, Jonathas Oliveira
Finanças; o Presidente do Conselho
titulares e suplentes do Conselho 
Joaldo José da Silva, Marcelo Ricardo De Santana
Oliveira; o Presidente do Conselho 
suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti 
Veras, Severino Paulo da Fonseca
Themystocles Morais De Azevedo e os seguintes 
Anderson Jofre Gomes Da Silva, 
Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e 
Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira;
Lays Fernanda Macário e a Diretora Administrativa e Financeira do IpojucaPrev, Alcione Peixoto
 
Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando
sempre o continuo desenvolvimento
convidados todos os membros titulares e suplentes do 
quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada 
Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros, mesmo diante da situação 
emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos
pertinentes do IpojucaPrev, visando
seguintes pautas: 
 
01 –  Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento 
Julho/2021;  
02 – Asset and Liability Management
03 - Proposta de Alocação para setembro/2021; 
04 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá d
17.213.812/0001-09;  

 
 
 
 

 
 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021,
realizada no dia 26 de agosto de 2021 

 

Conselho Deliberativo de 2021, realizada no dia 26 de agosto

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas
plataforma Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3ameeting_ODYyNzg0ZjQtOTk0YS00NzI5LTk0ODQtZTM2OWNmOGUyZDQ0%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76

e377aa507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos 
, a oitava reunião ordinária do Conselho Deliberativo

reunião foi realizada virtualmente, mesmo que, as novas medidas de convívio
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
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 
ncia de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus

na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

na reunião:  

Jonathas Oliveira e Gregório Matias representantes da empresa Lema Economia e 
Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros 

 Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento
Silva, Marcelo Ricardo De Santana, Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 

 Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra 

Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos
Themystocles Morais De Azevedo e os seguintes membros titulares e suplentes do 

 Agrinaldo Araújo Júnior; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e 
Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e 

estimentos Sr. Helton Ferreira; a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, 
e a Diretora Administrativa e Financeira do IpojucaPrev, Alcione Peixoto

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando
o continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da diretoria de investimentos,

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do 
membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos

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

fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos
, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia

Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento 

Asset and Liability Management – ALM;  
Proposta de Alocação para setembro/2021;  
Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 

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

horas foi realizada por meio 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODYyNzg0ZjQtOTk0YS00NzI5LTk0ODQtZTM2OWNmOGUyZDQ0%40thread.v2/0?cont
d7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76 

repassado a todos os membros titulares e suplentes dos 
erativo do ano de dois mil e 

de convívio com o retorno 
reuniões presenciais e similares 

conforme estabelecido no 
que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que 

as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
ncia de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme previsto 

mpresa Lema Economia e 
Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros 

: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Marcos Bastos Lins, 
, Ricardo Marlon De Oliveira Pereira e José Marcelo De 

s demais membros titulares e 
ela Farias Gomes Bezerra 

o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto 
membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: 

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

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, 
e a Diretora Administrativa e Financeira do IpojucaPrev, Alcione Peixoto. 

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando 
retoria de investimentos, foram 
e do Conselho Fiscal. Com o 

conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo 
, que primeiramente agradeceu a participação dos membros, mesmo diante da situação 

ve como objetivo principal 
fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades 

da autarquia, contendo as 

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

o Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 
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05 – Resultado da Consulta Formal 
11.490.580/0001-69;  
06 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001
07 – Atualização sobre o VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS F
08 – Atualização sobre o processo de certificação do Pró
09 – Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Est
10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 10.1 
vigentes; e  
11 – Prestação de contas de Junho/2021 e Julho/2021 
Presidente. 
 
O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo 
expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinha
juntamente com os documentos pertinentes.
 
01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da 
Agosto/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. 
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, seguind
de Covid-19 por conta da variante delta continua sendo o maior risco para a recuperação da economia 
mundial. Apesar disso, o número de hospitalizações permanece em patamares mais baixos naqueles países 
com programas avançados de vacinação. As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de 
julho devido às fortes pressões regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang 
Seng Index, principal índice do mercado de ações de Hong Kong, fechou o 
economia europeia apresentou forte recuperação. O Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) 
Composto da zona do euro subiu a 60,6 pontos em julho, maior nível em 21 anos. Na composição geral, o 
PMI composto da Alemanha atingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
índices do Reino Unido e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 
respectivamente. O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando a
7,9%. A inflação acelerou em julho e acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses antes a expectativa era de 
2%. O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 
política de estímulos monetários. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle 
da pandemia e acredita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios. Nos Estados 
Unidos, 88% das empresas que reportaram o resultado do 2º trimestre de
mercado. Com isso, o S&P 500 apresentou novo recorde e fechou o mês de julho em alta de 2,27% e 
acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 
14,54% no ano. A inflação no Brasil continua acelerando. O IPCA
IPCA) subiu 0,72% em julho e superou as expectativas ao atingir o maior patamar para o mês, desde 2004. O 
Boletim Focus já estima que o IPCA deve terminar o ano em 6,79%, bem acima do
a projeção do IGP-M indica alta de 19,17% em 2021. Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, 
o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, 
reduz as expectativas inflacionárias e a contaminação dos preços deste para o próximo ano. O IBC
de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e apresentou contração de 
0,43% em maio, frente ao resultado positivo do mês de abril, e exp
prestados cresceu 1,2% em maio na comparação com abril e, com o resultado, o setor voltou a superar em 
0,2% o nível em que se encontrava antes da pandemia. A inflação continua pressionando a curva de juros 
que apresentou elevação principalmente nos vértices curtos e médios, refletindo a sinalização do Copom de 
elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião. Este movimento da curva de juros trouxe 
volatilidade aos principais índices de renda fixa. O destaque pos
conservadores, como é o caso do CDI que subiu 0,36% no mês. O alto nível de volatilidade em torno da taxa 
de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, 
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Resultado da Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia 

Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL 
CNPJ Nº 12.312.767/0001-35;  

Atualização sobre o VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ nº 13.842.683/0001
Atualização sobre o processo de certificação do Pró-Gestão;  
Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 10.1 – Cursos para as certificações 

Prestação de contas de Junho/2021 e Julho/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e 

Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 
, conforme as pautas que tinham sido enviadas

juntamente com os documentos pertinentes. 

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

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.

19 por conta da variante delta continua sendo o maior risco para a recuperação da economia 
mundial. Apesar disso, o número de hospitalizações permanece em patamares mais baixos naqueles países 

de vacinação. As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de 
julho devido às fortes pressões regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang 
Seng Index, principal índice do mercado de ações de Hong Kong, fechou o mês em queda de 9,94%. A 
economia europeia apresentou forte recuperação. O Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) 
Composto da zona do euro subiu a 60,6 pontos em julho, maior nível em 21 anos. Na composição geral, o 

ingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
índices do Reino Unido e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 
respectivamente. O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando a
7,9%. A inflação acelerou em julho e acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses antes a expectativa era de 
2%. O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 

rios. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle 
da pandemia e acredita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios. Nos Estados 
Unidos, 88% das empresas que reportaram o resultado do 2º trimestre de 2021 superaram o consenso do 
mercado. Com isso, o S&P 500 apresentou novo recorde e fechou o mês de julho em alta de 2,27% e 
acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 

rasil continua acelerando. O IPCA-15 (indicador que serve como prévia do 
IPCA) subiu 0,72% em julho e superou as expectativas ao atingir o maior patamar para o mês, desde 2004. O 
Boletim Focus já estima que o IPCA deve terminar o ano em 6,79%, bem acima do teto da meta de 5,25%. Já 

M indica alta de 19,17% em 2021. Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, 
o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, 

inflacionárias e a contaminação dos preços deste para o próximo ano. O IBC
de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e apresentou contração de 
0,43% em maio, frente ao resultado positivo do mês de abril, e expectativa de 1%. O volume de serviços 
prestados cresceu 1,2% em maio na comparação com abril e, com o resultado, o setor voltou a superar em 
0,2% o nível em que se encontrava antes da pandemia. A inflação continua pressionando a curva de juros 

u elevação principalmente nos vértices curtos e médios, refletindo a sinalização do Copom de 
elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião. Este movimento da curva de juros trouxe 
volatilidade aos principais índices de renda fixa. O destaque positivo ficou com os índices mais 
conservadores, como é o caso do CDI que subiu 0,36% no mês. O alto nível de volatilidade em torno da taxa 
de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, 

de 2021,  
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Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n° 

Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 

CNPJ nº 13.842.683/0001-76;  

ado de Pernambuco – TCE-PE;  
Cursos para as certificações 

Diretoria Administrativa e Financeira e 

uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 
s previamente por e-mail, 

Política de Investimentos - 
A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo 

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 

istas. A aceleração dos casos 
19 por conta da variante delta continua sendo o maior risco para a recuperação da economia 

mundial. Apesar disso, o número de hospitalizações permanece em patamares mais baixos naqueles países 
de vacinação. As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de 

julho devido às fortes pressões regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang 
mês em queda de 9,94%. A 

economia europeia apresentou forte recuperação. O Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) 
Composto da zona do euro subiu a 60,6 pontos em julho, maior nível em 21 anos. Na composição geral, o 

ingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
índices do Reino Unido e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 
respectivamente. O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando as estimativas de 
7,9%. A inflação acelerou em julho e acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses antes a expectativa era de 
2%. O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 

rios. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle 
da pandemia e acredita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios. Nos Estados 

2021 superaram o consenso do 
mercado. Com isso, o S&P 500 apresentou novo recorde e fechou o mês de julho em alta de 2,27% e 
acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 

15 (indicador que serve como prévia do 
IPCA) subiu 0,72% em julho e superou as expectativas ao atingir o maior patamar para o mês, desde 2004. O 

teto da meta de 5,25%. Já 
M indica alta de 19,17% em 2021. Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, 

o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, 
inflacionárias e a contaminação dos preços deste para o próximo ano. O IBC-Br (índice 

de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e apresentou contração de 
ectativa de 1%. O volume de serviços 

prestados cresceu 1,2% em maio na comparação com abril e, com o resultado, o setor voltou a superar em 
0,2% o nível em que se encontrava antes da pandemia. A inflação continua pressionando a curva de juros 

u elevação principalmente nos vértices curtos e médios, refletindo a sinalização do Copom de 
elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião. Este movimento da curva de juros trouxe 

itivo ficou com os índices mais 
conservadores, como é o caso do CDI que subiu 0,36% no mês. O alto nível de volatilidade em torno da taxa 
de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, 
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cotado a R$ 5,21. O fluxo de recursos para países emergentes continua à medida que a taxa de juros destes 
países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias desenvolvidas são 
mantidos.Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês 
investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de 
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 3.922/4.392/4.604/49
IpojucaPrev. Também foi mostrada 
por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades 
dos seus respectivos benchmarks, 
resgates no mês de julho, 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 me
atuarial de 1,43%. Também foram apresentados 
anual da carteira do FUNPREI que 
1,20% contra a meta atuarial de 7
período de 2019 até julho de 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de 
A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI,
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
Investimento vigente: Nome dos fundos; o retorno dos inv
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 a
análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas 
dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks.
de Investimentos, após ser aprovado 
Conselho Deliberativo e do Conselho
 
02 – Asset and Liability Management
significa Gestão de Ativos e Passivos, é um instrumento de gestão importante para os institutos de 
previdência. O estudo foi realizado pela Lema Consultoria, em conjunto com a Diretoria de Investimentos e foi 
apresentado pelo Sr. Gregório Matias. Para proje
IPOJUCAPREV realizada no ano de 2021 (data
o cenário macroeconômico, foram apresentadas 
longo prazo e calculados os retornos de cada um dos índices que podem ser aplicados pelo RPPS, de acordo 
com a legislação e a política de investimentos aprovada. Fo
estudo e a fonte da base de dados
processo de otimização de carteira de Markowitz para buscar a carteira que remunere os ativos do 
IPOJUCAPREV de acordo com esse objetivo, com o menor risco possível através da diversif
em investimentos  que tenham uma correlação baixa ou negativa entre si. Então, foi gerada a fronteira 
eficiente, a partir do sistema Quantum, apresentando a composição dessas carteiras eficientes e os seus 
retornos esperados, índices de sharpe, volatilidades e VAR. De acordo com a rentabilidade real requerida, foi 
apresentada a composição da carteira
 
03 – Proposta de Alocação para setembro/2021
apresentado um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no 
qual foram apresentadas algumas propostas de alteração na carteira.
tomou como base a posição dos investimentos do 
movimentações realizadas durante o mês de 
de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira.
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21. O fluxo de recursos para países emergentes continua à medida que a taxa de juros destes 

países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias desenvolvidas são 
Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de 

investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de 
sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação 

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

 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 

benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e 
, 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

Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
que finalizou o mês de julho com um desempenho acumulado no ano de 

7,99%. Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no 
2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de 

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 

rteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram 
demonstrados os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhado

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 a
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 

aprovado pelo Comitê de Investimentos, foi encaminhado para deliberação do 
Deliberativo e do Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório.

Asset and Liability Management – ALM: ALM (Asset and Liability Management), que em português 
ignifica Gestão de Ativos e Passivos, é um instrumento de gestão importante para os institutos de 

previdência. O estudo foi realizado pela Lema Consultoria, em conjunto com a Diretoria de Investimentos e foi 
apresentado pelo Sr. Gregório Matias. Para projeção do passivo, foi utilizada a última avaliação atuarial do 
IPOJUCAPREV realizada no ano de 2021 (data-base 31/12/2020). Para a projeção dos ativos, c

apresentadas as projeções do mercado para as 
longo prazo e calculados os retornos de cada um dos índices que podem ser aplicados pelo RPPS, de acordo 
com a legislação e a política de investimentos aprovada. Foi identificada e explicada toda a metodologia do 
estudo e a fonte da base de dados utilizada. Visando a meta de rentabilidade do Instituto
processo de otimização de carteira de Markowitz para buscar a carteira que remunere os ativos do 
IPOJUCAPREV de acordo com esse objetivo, com o menor risco possível através da diversif
em investimentos  que tenham uma correlação baixa ou negativa entre si. Então, foi gerada a fronteira 
eficiente, a partir do sistema Quantum, apresentando a composição dessas carteiras eficientes e os seus 

harpe, volatilidades e VAR. De acordo com a rentabilidade real requerida, foi 
a composição da carteira estimada pelo modelo, de acordo com o estudo realizado.  

Proposta de Alocação para setembro/2021: Diante do cenário abordado 
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 

investimentos do FUNPREI do final de julho de 202
durante o mês de agosto de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta 

de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

de 2021,  
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21. O fluxo de recursos para países emergentes continua à medida que a taxa de juros destes 
países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e monetários nas economias desenvolvidas são 

de julho, a posição dos 
investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de julho, a participação do 

sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação 
e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu 

65 e a política de investimento do 
olução, por instituição gestora, 

por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades 
o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e 

, 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 

da carteira do FUNPREI de - 0,50% e da meta 
de comparação entre a rentabilidade 

com um desempenho acumulado no ano de 
Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no 

2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de julho de 2021. 
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 

rteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram 
que estavam previstos para serem acompanhados pela Política de 

estimentos 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 

de risco x retorno, além de diagramas de 
O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política 

foi encaminhado para deliberação do 
Fiscal. O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório. 

ALM (Asset and Liability Management), que em português 
ignifica Gestão de Ativos e Passivos, é um instrumento de gestão importante para os institutos de 

previdência. O estudo foi realizado pela Lema Consultoria, em conjunto com a Diretoria de Investimentos e foi 
ção do passivo, foi utilizada a última avaliação atuarial do 

Para a projeção dos ativos, considerando 
as variáveis econômicas de 

longo prazo e calculados os retornos de cada um dos índices que podem ser aplicados pelo RPPS, de acordo 
explicada toda a metodologia do 

do Instituto, foi utilizado o 
processo de otimização de carteira de Markowitz para buscar a carteira que remunere os ativos do 
IPOJUCAPREV de acordo com esse objetivo, com o menor risco possível através da diversificação dos ativos 
em investimentos  que tenham uma correlação baixa ou negativa entre si. Então, foi gerada a fronteira 
eficiente, a partir do sistema Quantum, apresentando a composição dessas carteiras eficientes e os seus 

harpe, volatilidades e VAR. De acordo com a rentabilidade real requerida, foi 
, de acordo com o estudo realizado.   

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

Ressaltamos que o estudo de alocação 
de 2021 em conjunto com as 

, assim, poderão ter valores defasados por conta 
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CNPJ FUNDO 

09.326.708/0001-01 SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF

REPASSE PREVIDENCIÁRIO

 

RENTABILIDADE ANUAL TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B 2026

No momento da compra, NTN-B 2030
os títulos deverão 

remunerar NTN-B 2035

no mínimo 80% da NTN-B 2040

meta atuarial de 2021 NTN-B 2045

NTN-B 2050

NTN-B 2055

 
A alocação proposta foi feita levando em consideração o estudo ALM, que foi apresentado na pauta anterior. 
A orientação movimentação propôs a aplicação em títulos públicos diretamente por conta da forte abertura da 
curva de juros brasileira nas últimas sem
públicos indexados ao IPCA) a valores próximos à meta atuarial do RPPS. O ALM indicou que fossem 
comprados diretamente as NTN-Bs, fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em
conformidade com o §2 do art. 16 da Portaria 402/2008
que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da 
compra, sem sofrer impacto da variação diária do s
deixado claro que esses Títulos devem ser mantidos em carteira até as suas respectivas datas de 
vencimentos. Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a 
mercado, tendo, portanto seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo o Instituto resgatar o 
investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais a
as condições que foram impostas no estudo de A
dos Títulos Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o 
casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. A prop
alocação foi fazer um posicionamento inicial de 10
ALM, desde que as taxas negociadas no dia da movimentação estejam com no mínimo 80% da meta atuarial 
do ano de 2021. A proposta foi aceita pela
e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo 
presentes na reunião aprovaram por unanimidade a alocação de recursos.
 
04 – Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
17.213.812/0001-09: Dando continuidade na prestação de contas sobre o
conforme sempre já vem sendo exposto nas reuniões
nova reunião de cotistas, os prestadores de serviços, Veritas Capital Management e RJI Corretora de 
Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. Isso porque as instituições não 
pretendem introduzir mais fundos ilíquidos e estressados em seus respectivos portfólios por razões de 
fiscalização de órgãos reguladores. Foi deliberado, pelos cotistas presentes, que o Hirtácides Advogados 
Associados, por meio de Dr. Jaligson Hirtácides, buscasse alternativa
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RESGATES 

VALOR ENQUADRAMENTO

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP Resgate total Art 7º, Inciso I, Alínea 'b

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF R$ 10.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'b

REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$   1.500.000,00 

APLICAÇÕES 

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO

B 2026 R$  1.258.468,80 Art

B 2030 R$  3.800.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a

B 2035 R$  4.500.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a

B 2040 R$  6.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a

B 2045 R$  5.700.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a

B 2050 R$  3.200.000,00 Art

B 2055 R$  8.800.000,00 Art

A alocação proposta foi feita levando em consideração o estudo ALM, que foi apresentado na pauta anterior. 
A orientação movimentação propôs a aplicação em títulos públicos diretamente por conta da forte abertura da 
curva de juros brasileira nas últimas semanas, que tem levado os cupons pagos pelas NTN
públicos indexados ao IPCA) a valores próximos à meta atuarial do RPPS. O ALM indicou que fossem 

Bs, fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em
§2 do art. 16 da Portaria 402/2008. O fato dos títulos serem marcados na curva significa 

que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da 
compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação. A estratégia foi explicada e foi 
deixado claro que esses Títulos devem ser mantidos em carteira até as suas respectivas datas de 
vencimentos. Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a 

ercado, tendo, portanto seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo o Instituto resgatar o 
investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. 
as condições que foram impostas no estudo de ALM, visando a mitigação de riscos de resgate antecipado 
dos Títulos Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o 
casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. A prop
alocação foi fazer um posicionamento inicial de 10% do Patrimônio Líquido nas proporções projetadas pelo 

as taxas negociadas no dia da movimentação estejam com no mínimo 80% da meta atuarial 
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 Deliberativo 
aprovaram por unanimidade a alocação de recursos. 

do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
Dando continuidade na prestação de contas sobre o processo de liquidação do fundo, 

sempre já vem sendo exposto nas reuniões. Foi informado que no dia 13 de Agosto de 2021
nova reunião de cotistas, os prestadores de serviços, Veritas Capital Management e RJI Corretora de 
Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. Isso porque as instituições não 

mais fundos ilíquidos e estressados em seus respectivos portfólios por razões de 
fiscalização de órgãos reguladores. Foi deliberado, pelos cotistas presentes, que o Hirtácides Advogados 
Associados, por meio de Dr. Jaligson Hirtácides, buscasse alternativas, seja com a participação de outros 

de 2021,  
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ENQUADRAMENTO 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'b' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'b' 

ENQUADRAMENTO 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

A alocação proposta foi feita levando em consideração o estudo ALM, que foi apresentado na pauta anterior. 
A orientação movimentação propôs a aplicação em títulos públicos diretamente por conta da forte abertura da 

anas, que tem levado os cupons pagos pelas NTN-Bs (Títulos 
públicos indexados ao IPCA) a valores próximos à meta atuarial do RPPS. O ALM indicou que fossem 

Bs, fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em 
. O fato dos títulos serem marcados na curva significa 

que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da 
A estratégia foi explicada e foi 

deixado claro que esses Títulos devem ser mantidos em carteira até as suas respectivas datas de 
vencimentos. Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a 

ercado, tendo, portanto seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo o Instituto resgatar o 
lta que a previamente acordada. Considerando 

LM, visando a mitigação de riscos de resgate antecipado 
dos Títulos Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o 
casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. A proposta de 

nas proporções projetadas pelo 
as taxas negociadas no dia da movimentação estejam com no mínimo 80% da meta atuarial 

unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes 
e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo 

do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 
processo de liquidação do fundo, 

13 de Agosto de 2021, em 
nova reunião de cotistas, os prestadores de serviços, Veritas Capital Management e RJI Corretora de 
Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. Isso porque as instituições não 

mais fundos ilíquidos e estressados em seus respectivos portfólios por razões de 
fiscalização de órgãos reguladores. Foi deliberado, pelos cotistas presentes, que o Hirtácides Advogados 

s, seja com a participação de outros 
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prestadores de serviço para manter o Fundo ativo, seja por estratégias societárias/empresariais que visem 
reduzir os impactos aos RPPS. 
 
05 – Resultado da Consulta Formal 
11.490.580/0001-69: Foi informado que 
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 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem, por meio deste, em cumprimento aos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários nº 578/2016 (“ICVM 578/16”)
encerramento do prazo para o envio da resposta à consulta formal endereçada a todos os cotistas do Fundo 
em 29 de junho de 2021, e com extensão de prazo concedido em 14 de julho de 2021 (“Consulta Formal”
tendo apurado o seguinte resultado: No que tange ao item único da pauta da Consulta Formal, cotistas 
representantes de 66,10% (sessenta e cinco vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram 
pela aprovação da proposta comercial apresentada
para fins de elaboração do Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas 
representantes de 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) das cotas do Fundo votar
proposta da PriceWaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda. (“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e 
três por cento) das cotas subscritas e integralizadas se abstiveram da votação. Neste sentido, e de acordo 
com o parágrafo 3º do art. 36 do Regula
Assessoria Financeira Ltda.”  
 
06 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001
FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do 
FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST
nº 12.312.767/0001-35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá
Assembleia Geral de Cotistas. Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a 
ser realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 
alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do Parecer 
do Gestor anexo. II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do 
apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de 
janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 
15 de janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos 
registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do 
Fundo. IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementaç
qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários 
Investimentos, Marcelo Marinheiro, informou que tinha tido uma reunião com os senhores Rafael Cordeiro e 
Sylvio Botto, representantes da Gestora do FIP, 
detalhada a proposta e a situação da negociação da venda do ativo, conforme pauta I da AGE. Além disso, 
também ficou acertado que os representantes iriam participar das Reuniões com os órgãos colegiados do 
Ipojucaprev, visando dar maior trans
dos membros do Comitê e Conselheiros
combinado que seria marcada uma reunião extraordinária
apenas desse caso. Também foi informado que a Diretoria de Investimentos havia solicitado um parecer 
técnico da Lema Consultoria sobre a atratividade da proposta e a sua legalidade, considerando a 
regulamentação dos órgãos de controle. 
 
07 – Atualização sobre o VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 
A atualização sobre a situação do fundo tinha sido planejada para acontecer nessa reunião, aproveitando a 
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prestadores de serviço para manter o Fundo ativo, seja por estratégias societárias/empresariais que visem 

Resultado da Consulta Formal – Geração de Energia FIP Multiestratégia 
Foi informado que “A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

, 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 

vem, por meio deste, em cumprimento aos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários nº 578/2016 (“ICVM 578/16”), e do art. 36 do Regulamento do Fundo, comunicar o 
encerramento do prazo para o envio da resposta à consulta formal endereçada a todos os cotistas do Fundo 
em 29 de junho de 2021, e com extensão de prazo concedido em 14 de julho de 2021 (“Consulta Formal”
tendo apurado o seguinte resultado: No que tange ao item único da pauta da Consulta Formal, cotistas 
representantes de 66,10% (sessenta e cinco vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram 
pela aprovação da proposta comercial apresentada pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., 
para fins de elaboração do Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas 
representantes de 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) das cotas do Fundo votar

aterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda. (“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e 
três por cento) das cotas subscritas e integralizadas se abstiveram da votação. Neste sentido, e de acordo 
com o parágrafo 3º do art. 36 do Regulamento do Fundo, restou aprovada a proposta da Wulaia Consultoria e 

Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL 
CNPJ Nº 12.312.767/0001-35: Foi informado que a “BNY MELLON 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob 
61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá

Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a 
de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 

alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do Parecer 
do Gestor anexo. II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação 
apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de 
janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 

2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos 
registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do 
Fundo. IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o 
qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários 
Investimentos, Marcelo Marinheiro, informou que tinha tido uma reunião com os senhores Rafael Cordeiro e 

o, representantes da Gestora do FIP, Queluz Gestão de Recursos Financeiros
detalhada a proposta e a situação da negociação da venda do ativo, conforme pauta I da AGE. Além disso, 
também ficou acertado que os representantes iriam participar das Reuniões com os órgãos colegiados do 
Ipojucaprev, visando dar maior transparência sobre a situação do FIP e para que pudessem tirar as dúvidas 
dos membros do Comitê e Conselheiros. Porém, como a reunião se estendeu mais do que o planejado

que seria marcada uma reunião extraordinária antes da Assembleia Extraord
. Também foi informado que a Diretoria de Investimentos havia solicitado um parecer 

técnico da Lema Consultoria sobre a atratividade da proposta e a sua legalidade, considerando a 
regulamentação dos órgãos de controle.  

Atualização sobre o VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ nº 13.842.683/0001
A atualização sobre a situação do fundo tinha sido planejada para acontecer nessa reunião, aproveitando a 

de 2021,  
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prestadores de serviço para manter o Fundo ativo, seja por estratégias societárias/empresariais que visem 

Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ/MF n° 
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

, com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro 
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE 

, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
vem, por meio deste, em cumprimento aos termos da Instrução da Comissão 

, e do art. 36 do Regulamento do Fundo, comunicar o 
encerramento do prazo para o envio da resposta à consulta formal endereçada a todos os cotistas do Fundo 
em 29 de junho de 2021, e com extensão de prazo concedido em 14 de julho de 2021 (“Consulta Formal”), 
tendo apurado o seguinte resultado: No que tange ao item único da pauta da Consulta Formal, cotistas 
representantes de 66,10% (sessenta e cinco vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram 

pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., 
para fins de elaboração do Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas 
representantes de 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) das cotas do Fundo votaram a favor da 

aterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda. (“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e 
três por cento) das cotas subscritas e integralizadas se abstiveram da votação. Neste sentido, e de acordo 

mento do Fundo, restou aprovada a proposta da Wulaia Consultoria e 

Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 
BNY MELLON SERVIÇOS 

, inscrito no CNPJ/MF sob 
61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do BRASIL 

RATÉGIA, inscrito no CNPJ 
35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em 

Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a 
de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: I) Aprovação da 

alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do Parecer 
prazo do Plano de Liquidação 

apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de 
janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 

2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos 
registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do 

ão do novo Regulamento do Fundo, o 
qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.” O Diretor de 
Investimentos, Marcelo Marinheiro, informou que tinha tido uma reunião com os senhores Rafael Cordeiro e 

Queluz Gestão de Recursos Financeiros, no qual foi 
detalhada a proposta e a situação da negociação da venda do ativo, conforme pauta I da AGE. Além disso, 
também ficou acertado que os representantes iriam participar das Reuniões com os órgãos colegiados do 

e para que pudessem tirar as dúvidas 
como a reunião se estendeu mais do que o planejado, ficou 

antes da Assembleia Extraordinária para tratar 
. Também foi informado que a Diretoria de Investimentos havia solicitado um parecer 

técnico da Lema Consultoria sobre a atratividade da proposta e a sua legalidade, considerando a 

CNPJ nº 13.842.683/0001-76: 
A atualização sobre a situação do fundo tinha sido planejada para acontecer nessa reunião, aproveitando a 
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Ata da 8ª Reunião Ordinária 
realizada no dia 

 

previsão da participação dos representantes da 
participação acabou não acontecendo, esse item acabou não sendo discutido na reunião.
 
08 – Atualização sobre o processo de certificação do Pró
de licitação para contratação da certificadora credenciada no âmbito do Pró
contratada foi o Instituto de Certificaçã
o IpojucaPRev no dia 11 de agosto de 2021 e prestará o s
certificação do Pró-Gestão. O Grupo de Trabalho do Pró
aguardo do retorno da empresa para 
não atendidos, foi apresentado um breve resumo sobre as providências que estão sendo tomadas para que 
possam ser finalizadas.     
 
09 – Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
IpojucaPrev no dia 11 de agosto de 20
solicitação de alguns documentos no período de 2019 a 2021 e sobre o FIDC Multissetorial Invest Dunas LP 
(CNPJ: 13633964/0001-19). Todos os documentos foram enviados tempestivamente no dia 18 de agos
2021.  
 
10 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020:
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. 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 
incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade
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 permanên
funções, comprovarão possuir certificação. Foi informado 
publicou a versão 1.0 do Manual de Certificação Profissional dos RPPS, no qual foram expostas as 
certificações que serão criadas nos próx
certificações exigidas pela referida Portaria:
oferecidos por: LEMA Educação; Epci Educação; XP Investimentos Educação RPPS. 
 
11 – Prestação de contas de Junho/2021 e Julho/2021 
Presidente: A Dirª Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do 
IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e 
informações do RPPS referentes aos meses de Junho e Julho de 2021, com os totais de despesas, 
contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o dem
acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês apresentado. O Presidente Executivo do 
IpojucaPrev, Sr Helton Ferreira, aproveitou para 
para 2021, será realizada uma audiênci
qual serão abordados os seguintes assuntos: Relatório de Governança do ano de 2020; Política de 
Investimentos; e Gestão Atuarial. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021,
realizada no dia 26 de agosto de 2021 

 
previsão da participação dos representantes da Queluz Gestão de Recursos Financeiros
participação acabou não acontecendo, esse item acabou não sendo discutido na reunião.

Atualização sobre o processo de certificação do Pró-Gestão: Foi realizado o processo de dispensa 
contratação da certificadora credenciada no âmbito do Pró-Gestão RPPS.  A certificadora 

contratada foi o Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. No qual teve seu contrato firmado com 
o IpojucaPRev no dia 11 de agosto de 2021 e prestará o serviço de Pré-Auditoria e Auditoria para a 

O Grupo de Trabalho do Pró-Gestão se encontra em contato com a ICQ e está
rdo do retorno da empresa para dar início ao processo de  Pré-Auditoria. Com relação aos itens ainda 
atendidos, foi apresentado um breve resumo sobre as providências que estão sendo tomadas para que 

Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
IpojucaPrev no dia 11 de agosto de 2021 recebeu o Ofício TCE/GPGF/e-TCEPE nº 86844/2021 
solicitação de alguns documentos no período de 2019 a 2021 e sobre o FIDC Multissetorial Invest Dunas LP 

19). Todos os documentos foram enviados tempestivamente no dia 18 de agos

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 

B da Lei 9.717/1998. Em que os dirigentes da unidade gestora, os membros 
berativo 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 

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 permanên
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. 
certificações exigidas pela referida Portaria: Foram apresentados cursos para certificação CG

LEMA Educação; Epci Educação; XP Investimentos Educação RPPS. 

ção de contas de Junho/2021 e Julho/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e 
A Dirª Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do 

Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e 
informações do RPPS referentes aos meses de Junho e Julho de 2021, com os totais de despesas, 
contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o dem
acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês apresentado. O Presidente Executivo do 
IpojucaPrev, Sr Helton Ferreira, aproveitou para informar que, cumprindo o estabelecido no Plano de Ação 
para 2021, será realizada uma audiência pública, prevista para acontecer em 10 de setembro de 2021, 

serão abordados os seguintes assuntos: Relatório de Governança do ano de 2020; Política de 

de 2021,  
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tão de Recursos Financeiros. Porém, como essa 
participação acabou não acontecendo, esse item acabou não sendo discutido na reunião. 

Foi realizado o processo de dispensa 
Gestão RPPS.  A certificadora 

No qual teve seu contrato firmado com 
Auditoria e Auditoria para a 

e encontra em contato com a ICQ e está no 
Com relação aos itens ainda 

atendidos, foi apresentado um breve resumo sobre as providências que estão sendo tomadas para que 

Auditoria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE: O 
TCEPE nº 86844/2021 com a 

solicitação de alguns documentos no período de 2019 a 2021 e sobre o FIDC Multissetorial Invest Dunas LP 
19). Todos os documentos foram enviados tempestivamente no dia 18 de agosto de 

novamente aos membros dos 
órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria 9.907, de 14 de Abril de 2020, que tinham 

s dirigentes da unidade gestora, os membros 
e do Comitê de Investimentos do RPPS deverão comprovar, como 

não terem sofrido condenação criminal ou 
nciso 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 

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 

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

imos meses e as suas principais informações. 10.1 – Cursos para as 
Foram apresentados cursos para certificação CGRPPS 

LEMA Educação; Epci Educação; XP Investimentos Educação RPPS.  

Diretoria Administrativa e Financeira e 
A Dirª Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do 

Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e 
informações do RPPS referentes aos meses de Junho e Julho de 2021, com os totais de despesas, 
contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de 
acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês apresentado. O Presidente Executivo do 

que, cumprindo o estabelecido no Plano de Ação 
a pública, prevista para acontecer em 10 de setembro de 2021, na 

serão abordados os seguintes assuntos: Relatório de Governança do ano de 2020; Política de 
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Ata da 8ª Reunião Ordinária 
realizada no dia 

 

Os anexos pertencentes da ata são:
 
01. Relatório Analítico de Investimentos 
02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos 
03. ALM 2021 - IpojucaPrev 
04. Apresentação dos resultados de 
05. Ata da reunião de 20-07-2021 - FIP Cais Mauá do Brasil;
06. Resultado Consulta Formal - FIP Geração de Energia Multiestratégia;
07. Convocação AGC - FIP Brasil Florestal Multiestratégia;
08. Relatório Trimenstral - FIP Brasil Florestal Multiestratégia;
09. Proposta para aquisição de ações
10. Parecer Queluz sobre a proposta Remasa;
11. Fluxo de caixa - Cotistas Remasa;
12. Ofício TCE n° 86.844 – 2021; 
13. Apresentação Dir. de Investimentos;
14. Balancetes FUNPREI Junho-2021;
15. Balancetes IpojucaPrev Junho-2021
16. Balancetes FUNPREI Julho-2021;
17. Balancetes IpojucaPrev Julho-2021;
18. Apresentações Dir. ADM Financeira
 
 
 
 

Composição Do Conselho Deliberativo

Anderson Jofre Gomes Da Silva

Moises Barbosa Campos

Paula Deize Gomes Do Nascimento

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 

Marcos Bastos Lins  

Joaldo José Da Silva  

Adriano Marques De Assis Guerra

Marcelo Ricardo De Santana 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira

José Ricardo Curato 

José Marcelo De Oliveira

Sandra Regina De Souza Nascimento
 

 
 
 
 

 
 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021,
realizada no dia 26 de agosto de 2021 

 
ata são: 

alítico de Investimentos – julho de 2021; 
02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - julho de 2021;

. Apresentação dos resultados de julho de 2021 / Proposta de alocação para setembro
FIP Cais Mauá do Brasil; 

FIP Geração de Energia Multiestratégia; 
FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 

FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 
oposta para aquisição de ações- Tree Florestal; 

10. Parecer Queluz sobre a proposta Remasa; 
Cotistas Remasa; 

13. Apresentação Dir. de Investimentos; 
2021; 

2021; 
2021; 

2021; e  
. Apresentações Dir. ADM Financeira. 

Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 

Moises Barbosa Campos 566/1 

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 

180042/6 

180061/2 

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 

Oliveira Pereira 152 

1032 

José Marcelo De Oliveira 782/1 

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 

de 2021,  
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de 2021; 

setembro de 2021; 

Membro  

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 
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(131.255.216.66 porta: 61744) - Documento de identificação informado: 921.574.164-04 - DATE_ATOM:
2021-09-05T11:28:23-03:00

06 Sep 2021, 12:27:14
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA Assinou - Email: Moliveira600@hotmail.com - IP: 191.243.233.12
(12233243191.acesso.psi.br porta: 43470) - Documento de identificação informado: 509.075.064-53 - DATE_ATOM:
2021-09-06T12:27:14-03:00

Hash do documento original
(SHA256):b23df7c4bd9134e0407929f15dcc3ef8882f3aabaaa38579db1bf33bf23df24b
(SHA512):0b0ab263d56611e616b3428c8a4aa264d3835e09e92fcdb29eb3343dea3ead30c813cd6ce54256efa0f4cf63efe38b7fde28ede4e20852dd750ead74c6b22e70

https://www.google.com.br/maps/search/-8.1899018 -34.9201314
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Hash dos documentos anexos
Nome: 01. Relatório analitico da LEMA - Julho 2021.pdf
(SHA256):cb50935d712b0234db632943a60db7695bafeaca38b6f6bf9ea4dd629caef890
(SHA512):6ecb0392cdd93a8acd407cbda58ae99066c27111acf7c23198c0515abbd43fcf0e2fd5c3145d7067869e70a71a0f56ae39ed572ffcb18e1dd11dc5b78d8da194

Nome: 02. Relatorio de Acomp. da Política de Investimentos C.D..pdf
(SHA256):8885b16b6565c9b0023f808d957a835eb6f6673eb4f14c9c978005f698f4f216
(SHA512):282916527a1a62f33d3be6bffada1760c6f9fdf5ea2124115460a9edfe9bb7bd81327b26a70ad777baa39755c23e7046afd9ab63372c6b890cf1fd4de811f101

Nome: 03. ALM 2021 - IpojucaPrev.pdf
(SHA256):d3ca14fa691427671bc4293bd37b10032374bd62823d6c96d12f6691c8406984
(SHA512):0dc610ab7d430c4cb4ed4b4dd6e124d0fa9f99facd1bd0e411545ffe9d859b0ba50db3a0e1d9a4b954cbd95423b9a6e4168a307af33e08db3cea84d531c9d17a

Nome: 04. Proposta de alocação para setembro 2021.pdf
(SHA256):e5b4f535739798f317e5e40ffc2ab13e31c6df25c07294eeedfd9ffe1406fc11
(SHA512):d92398cd637612de1685c86c1cadd075699b01b364976917a4bdd70a6f15329e0efebaa79e5caa3fb9d841cae37d0db3ff0669f7a984475036c5dce22c1e97fa

Nome: 05. Ata da reunião de 20-07-2021 - FIP Cais Mauá do Brasil.pdf
(SHA256):2612f2107eeedd71c332bc220bda394af641b8dfbe7f2696b00d3383a8d501c8
(SHA512):ddc400f73b3943f0b6cddf5b671e88fb842df137eb91bb2df02ec80b244e5a9558e7d8e14206dd4a6d5b4e2dd7f4dc218c96aec9bbdf2751c6a90aef32276832

Nome: 06. Resultado Consulta Formal - FIP Geração de Energia Multiestratégia.pdf
(SHA256):3950f0a3a7fcc2db8187ae8bac7e66d3fca732bcd0dd800bf2d3c7ec43cd053f
(SHA512):f0a5e9a0078b6cc2ae08a78f10d2fd918998355b9920c9d663b472c27b1520fc9fd2cde3bfcd85310610533049f20989831970b78fed93b0a75dcc23bfa874f2

Nome: 07. Convocação AGC - FIP Brasil Florestal Multiestratégia.pdf
(SHA256):63e4f8e18eee2430d788a4f42d225bff0aaa743b4733bab3273f224b679c1e64
(SHA512):c686e17013c449c65a5eca75d4e6878b6e1d18fd36521c04416c5843506d9d997d0e32163e803434953a679fab42ecc34eec17be7a80abf38c467db29d08b5ed

Nome: 08. Relatório Trimenstral - FIP Brasil Florestal Multiestratégia.pdf
(SHA256):34f12bddce2b5d4d36f59fc0a2fa8c2b21bb8ae22e143258c2c5153850d72711
(SHA512):7925fe253255fd916dc5e5960e9bd9ed626042141d731f3c499dec0c575d6de9f0a2e312eacb2175e42a02602a86a2d0182fd417b5a5125a1f44638d1c1f24e1

Nome: 09. Proposta para aquisição de ações- Tree Florestal.pdf
(SHA256):38105d0c34114335cad8836c41b666428e857307c07b073ea04a7f518c0c5dbf
(SHA512):51586a7717290221332b664c8c1993dfb0d752a737b44c92f23c4fbe2769b05620ab02d310f5afc55f1409edc857d36e392c96257ab02954ec513a4c6f09389d

Nome: 10. Parecer Queluz sobre a proposta Remasa.pdf
(SHA256):eb75e509ef962a236efb7e5ac8830dd7dbf9c80bf93d14c84f710c78e8ba71c7
(SHA512):f59ec34637bf0a809520a03f97c4ab8248309f59323a004f04f55e4ed7beeebb394610589204086c798fe26dc2dc225d5a47855664f0614561d613a65f958a6b

Nome: 11. Fluxo de caixa - Cotistas Remasa.pdf
(SHA256):c9cb506ef6e3636caf5e12b2b3e5cb0c82af50edd6892f69ab5dc86d585f707e
(SHA512):f723b678c62068071b5f4fa269e56a645125e95880f7f6c7a549ed4c3d2b78d00fbc4d69c31693af43e5fcedc59e64a9f313ec3d0a5c3ecffcf9ed10e38093cf

Nome: 12. Ofício TCE n° 86.844 - 2021.pdf
(SHA256):c55049cc5abf72c0b9eaccdb1dc12fb324168f7d23e82d9717cba2103e745b64
(SHA512):b9b995606a23f2967015a29ac43166c3ae42e1a32da469b7ff3004db91a678af040e159faf9d6880daf528182e0595766bfc50e29293d1ce4b899e56eeb83d14

Nome: 13. Apresentação Dir. de Invest..pdf
(SHA256):546cb4d938c81eeada52eb1765b12057723d505db056a5fdef7c613d96d06f55
(SHA512):e2fd65276405abd9922d02246c585692333c6183533a634989f0ce7e824bca6465b0a96be42b1ddaaef9baeea491155a749a2479588e54eff5a353eb20619bfe

Nome: 14. Balancetes FUNPREI 06-2021.pdf
(SHA256):8158c44c685408b64155ab1bd2111f9fa976ebb9a85fd227e1a9cf492f4f70b2
(SHA512):fe6c10b865b9eb12cb7fa928a809b93b327325bd1a74e073fa133bcf12d909e164919c346586b7f5c7c85b2b44a5715462b369a7b459def9633ab54ecc957ee9

Nome: 15. Balancetes IpojucaPrev 06-2021.pdf
(SHA256):b60d305ed0b9039e3ac2565b483ea907abb0293fa33e4e378fc82635f8e52dd5
(SHA512):c68ff8016f6facb1f0b55d0bd6cbb1a777a7f765583a4a3f7d265de00a5cd169b390258df715eccb04d4dfb57e8d02405127bf4ef5bb9d2c0c48f635d5c25643

Nome: 16. Balancetes FUNPREI 07-2021.pdf
(SHA256):ca6abbe51e57bc5d673e1e54a0e81644305779f15cfbb683063b48f8afcb34f9
(SHA512):524da27e568c33d31061188ca35f12aefab63384987e67e6d7260464516583902be7ba0f03486bfb4a4841e1276ef729cdb428ad44d8b624bb1e4c80c843f6e2

Nome: 17. Balancetes IpojucaPrev 07-2021.pdf
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(SHA256):b8bd82988c4d72565c36a74b6c4d7e9aa1d17f5da4aff6795950498275a66851
(SHA512):7a812a1a45af2a7a9cd6f7b0f2eb0312bfffebbd197a118af5791b8258369aa8372d67f44cc5782381070da6c003b29d7243dc801a60b0d18e6f6441cf872dba

Nome: 18. Apresentações Dir. ADM Financeira.pdf
(SHA256):cb415f766a80d05cbb1b21085efe8e3b02a47da14035278d3830430d6fbb35ea
(SHA512):068e5069109773c244026ed418a71c5c85ab674f7ea913efd9e57f1661b1e978fcf577cd72ddbc3c8cd52d279f8840c976849b275dbeb2da367448a16113078c

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


