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ATA N° 09/2021 

 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 30 de setembro de 

2021; 

 

Aos trinta dias do mês de setembro 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_NjExZjY2MTItZmFkMi00OTU4LWE5NzUtNTgxZjY3NzU1NWFi%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 nona reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e 

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

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

limitação de capacidade de pessoas, conforme estabelecido no Decreto nº 51.261, de 27 de Agosto de 2021, 

que altera o Decreto nº 50.924, de 02 de julho de 2021, 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 e Jonathas Oliveira, representantes da empresa Lema Economia e Finanças; o 

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

suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz 

De Souza, Joaldo José da Silva e Marcelo Ricardo De Santana; 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, Jimmy De Lima Pessoa, 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 e Aline Melo De Freitas; o 

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

Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; a 

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, 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 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 - 

Agosto/2021; 

02 – Proposta de Alocação para Outubro/2021; 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
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04 – Resultado da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - 

CNPJ Nº 12.312.767/0001-35; 

05 – Atualização Sobre o Processo de Certificação do Pró-Gestão; 

06 – Definição dos Critérios nos Relatórios Produzidos pelo Controle Interno do RPPS (Pró-Gestão); 

07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 

07. 1 – Cursos para as Certificações Vigentes; e  

08 – Prestação de Contas de Agosto/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e 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 Investimento - 

Agosto/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. A sinalização de início do 

tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal Reserve foi o principal evento 

que abalou os mercados internacionais. Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou 

que o Banco Central americano pode começar a reduzir o programa de compra de ativos, que no momento 

gira em torno de US$ 120 bilhões mensais, ainda em 2021. Contudo, ele condicionou a retirada de estímulos 

à retomada da economia. Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua 

trajetória de crescimento. O PIB cresceu à taxa anualizada de 6,6% no 2º trimestre de 2021, resultado 

levemente abaixo da expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI (índice de preços ao consumidor) apresentou 

alta de 0,5% em julho na comparação com o mês anterior. As condições econômicas se deterioraram na 

Europa com o aumento da inflação e desaceleração da Zona do Euro devido ao avanço da variante delta. A 

inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem acima das 

expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI composto caiu de 60,2 em julho para 59,5 em agosto, 

porém o resultado ainda permanece bem acima dos 50 pontos, o que indica que a economia ainda está em 

expansão. Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao 

produtor e surtos da variante delta. O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI 

de serviços apresenta contração ao atingir 47,5 pontos, abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é 

resultado da forte elevação da inflação ao produtor, que atingiu o patamar de 9% em julho na taxa 

anualizada, representada, principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente 

as margens do setor industrial. No setor de serviços, os maiores desafios foram os novos surtos de Covid-19 

juntamente com a nova política do governo chinês de tolerância zero com a pandemia. O dólar manteve forte 

volatilidade no último período com máxima de R$ 5,40 e finalizando o mês a R$ 5,14, dessa forma, 

revertendo parte da sua valorização no ano de 2021. O cenário nacional ficou marcado pela deterioração dos 

fundamentos político-econômicos resultantes do agravamento da crise hídrica, choque entre poderes e 

aceleração da inflação.  O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 4,25% para 5,25% 

e acrescenta que na próxima reunião deve haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já 

estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%. Com o agravamento da crise hídrica, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a bandeira tarifária de R$ 9,49 para R$ 14,20 pelo consumo de 

100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 2021, com o Focus ampliando para 7,58% ante 

6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% estabelecido pelo CMN. O IPCA, divulgado no 

último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto frente a 0,96% em julho. O 

índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do mercado era de alta de 

0,71% na comparação mensal.  O Produto Interno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução 

de 0,1% no 2º trimestre de 2021 comparado ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano 

passado, o PIB evoluiu 12,4%. O resultado frustrou as expectativas do mercado, que esperava crescimento 
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de 0,2% na comparação trimestral. A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego 

de 14,7%, no trimestre móvel de abril a junho de 2021, para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 

2021, melhor que os 14,4% esperados pelos analistas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) também apresentou melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de trabalho contra 

expectativa de 250.000. No campo político, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Imposto de 

Renda por 398 votos a 77. A reforma ainda é criticada por empresários dos mais diversos setores da 

economia que afirmam que a carga tributária sobre as corporações vai aumentar, trazendo menos 

competitividade e diminuindo a atratividade dos investimentos. O texto segue para votação no Senado.  A 

curva de juros manteve sua trajetória de abertura nas pontas média e longa, movida pelo risco político 

evidenciado com o forte choque entre os três poderes, indicando uma menor probabilidade de novas 

reformas econômicas serem aprovadas e de que o governo não consiga cumprir com o teto de gastos. Dessa 

forma, as taxas já superam 10%. O último boom de commodities ocorreu entre 2000 e 2014 devido à 

demanda da China, neste período, o Brasil foi beneficiado apresentando crescimento do PIB de 6,1% em 

2007 e 7,5% em 2010. O Ibovespa, por ser formado por uma carteira teórica que aloca 38% do índice em 

commodities, possuiu nesse período uma apreciação superior a 192% contra 40% do S&P 500. Atualmente, 

percebe-se uma retomada da atividade econômica mundial reprimida pelo coronavírus. Embora haja melhoria 

das economias e aumento da demanda por commodities, ainda é cedo para dizer se as altas dos preços 

desses bens se sustentarão por longos períodos, ou trata-se apenas de um movimento de curto prazo. 

Analisando as principais empresas do Ibovespa voltadas para o mercado de commodities, Vale e Petrobrás 

possuem participação de 11% no índice cada uma. A Petrobrás teve uma elevação de 28,5% na receita 

líquida devido ao aumento do preço do petróleo e pelos maiores volumes de vendas. A Petrobrás está sendo 

negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 3,76x. Qualquer variação negativa do preço do brent eleva esse 

múltiplo, o que tende a aumentar a quantidade de anos para se reaver o investimento. No caso da Vale, a 

forte alta do minério de ferro, que chegou a ultrapassar US$ 200/dmt, e a capacidade de atingir a produção 

estipulada nas projeções da empresa, entre 315 e 335 milhões de toneladas, trouxeram forte valorização a 

companhia, porém, a maior parte dos ganhos do ano foram perdidos após forte atuação do governo chinês 

para conter a especulação em torno do minério de ferro, que já se encontra em patamar abaixo de US$ 

150/dmt. Portanto, visto que temos entendimento de lenta retomada econômica, o cenário para as 

commodities ainda é indefinido dado os desafios ainda presentes nas principais economias mundiais. Além 

disso, Vale e Petrobrás não apresentaram perspectivas animadoras que justifiquem o retorno dos 

investimentos à Bolsa e os outros setores mais voltados para o mercado interno estão sob pressão com a 

elevação da inflação e o alto nível de desemprego. Dessa forma, mantemos recomendação neutra para bolsa 

brasileira. Os índices de renda fixa seguem pressionados pela abertura da curva de juros, sendo que aqueles 

de prazos mais longos apresentam maior rentabilidade negativa no mês de agosto. O Global BDRX segue 

como maior destaque com apreciação de 2,28%. Dado o atual cenário e acompanhamento dos comitês de 

investimentos, acreditamos que a inflação deva continuar em patamares elevados, exigindo um maior esforço 

do Banco Central na ancoragem das expectativas para acomodação dos preços. É necessário ressaltar que 

as instabilidades políticas e institucionais ocasionadas pelos últimos acontecimentos podem  trazer piora ao 

cenário. Apesar disso, deve haver desaceleração e encerrar o ano em torno de 8%, ainda acima da meta de 

3,75% e do seu limite superior de 5,25% estabelecida pelo CMN. Depois do cenário econômico, foi 

apresentada a carteira no mês de agosto, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

carência, o saldo no final de agosto, 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 a distribuição por 

segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos 

investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos 

investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de agosto, 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 
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mensal da carteira do FUNPREI de - 0,80% e da meta atuarial de 1,34%. Também foram apresentados os 

dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de 

agosto com um desempenho acumulado no ano de 0,39% contra a meta atuarial de 9,43%. Além disso, 

também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 2019 até agosto de 2021 e as aplicações e 

resgates que foram realizados no mês de agosto de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do 

FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, 

de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o 

desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x 

retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados que estavam 

previstos para serem acompanhados pela Política de Investimento vigente: Nome dos fundos; o retorno dos 

investimentos no mês; a volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos 

investimentos, comparando o retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados 

nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus 

benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por 

unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

02 – Proposta de Alocação para Outubro/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 agosto de 2021 em conjunto com as 

movimentações realizadas durante o mês de setembro 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 TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RF I R$  1.800.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'b' 

 

GATILHO DE COMPRA PARA APLICAÇÕES FUTURAS 

GATILHO DE COMPRA TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

Para os próximos meses, fica pré-

aprovada a compra de Títulos 

Públicos quando o mercado 

remunerar no mínimo 95% da meta 

atuarial 

A composição da carteira de 

Títulos Públicos Federais 

deverá estar de acordo com o 

Estudo de ALM 

O valor dos 

investimentos 

deverá respeitar o 

limite de até 20% 

do PL do FUNPREI 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

 

A alocação proposta para o mês de outubro foi feita levando em consideração o estudo ALM. A sugestão foi 

de aumentar a exposição em fundos IMA-B 5, de acordo com o que tava previsto no ALM, além de proteger a 

carteira da recente alta nas projeções de inflação. Além disso, é um indicador com vencimento mais curto 

dentro da família dos fundos IMA-B. Para a escolha do Fundo a ser alocado, 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. Por serem fundos passivos, 

que procuram acompanhar a variação do IMA-B 5, o desempenho dos fundos foram bem parecidos, mas o 

Itaú Institucional IMA-B 5 FIC RF I e o BB IMA-B 5 FIC RF Previdenciário LP tiveram desempenhos 
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levemente superiores aos demais nas janelas de tempo analisadas. Considerando o critério de menor taxa de 

administração em relação aos seus concorrentes, a proposta de alocação foi pela aplicação no Itaú 

Institucional IMA-B 5 FIC RF I. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de 

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

 

Foi informado que, conforme deliberação da última reunião do Comitê de Investimentos foi realizada a 

compra inicial de 10% do Patrimônio Líquido em Títulos Públicos nas proporções projetadas pelo ALM. 

Conforme explicado na sua elaboração e apresentação, o estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de 

resgate antecipado dos Títulos Públicos, limitou o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido 

e fez o casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. Para 

aproveitar os momentos de abertura da curva, com agilidade na tomada de decisão e sem a necessidade de 

ter que esperar uma nova reunião do comitê de investimentos, que poderia fazer com que se perdessem 

oportunidades, a proposta de alocação para o mês de outubro também sugeriu que fosse aprovado um 

gatilho para compra direta de Título Público Federal, desde que a taxa paga pelas NTN-B´s atinjam 95% da 

meta atuarial. Foi explicado novamente que 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. 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, além disso, 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 mercado, tendo, portanto 

seu preço ajustado ao do dia em que o resgate for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento 

obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. O gatilho para compra direta 

de Título Público Federal ao remunerar no mínimo 95% da meta atuarial foi aceita pela unanimidade dos 

membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal. 

 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: 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 a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de 

setembro foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e 

seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

01.522.368/0001-82  BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.  
Administrador / 

Custodiante  
Art. 15 

02.562.663/0001-25 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL 

LTDA 
Gestor 

Demais Adm. e 

Gestor 

13.426.885/0001-37 
MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS S/S LTDA 
Distribuidor  Distribuidor 

62.285.390/0001-40 
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 

S/A* 

Administrador / 

Gestor  

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

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

seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguirá para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

04 – Resultado da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - 

CNPJ Nº 12.312.767/0001-35: Instalação, Participações e Forma de Realização:  Assembleia declarada 

instalada às 11 horas do dia 03 de setembro de 2021, com a participação de cotistas, representantes do BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BNY 

Mellon” ou “Administrador”) e representantes da QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 

(“Queluz” ou “Gestor”), todos por vídeo e/ou teleconferência. Convocação: Convocação enviada por meio de 

correspondência e correio eletrônico aos cotistas em 11 de agosto de 2021, nos termos do Artigo 34 do 

Regulamento do FUNDO. Ordem do dia: I) Aprovação da 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 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 implementação do novo Regulamento do Fundo, o qual irá vigorar partir da data de seu 

protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Quórum: Cotistas detentores de 85,56% (oitenta e 

cinco vírgula cinquenta e seis por cento) das cotas subscritas do FUNDO, que encaminharam manifestações 

de voto escritas, as quais se encontram depositadas na sede do Administrador. Todas as ordens do dia foram 

aprovadas pelos cotistas. Foi relembrado que, de acordo com a reunião extraordinária do Comitê de 

Investimentos, ocorrida no dia 01 de Setembro de 2021, e que contou com a participação de membros do 

Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes da Queluz e da Lema Consultoria, o Comitê de Investimentos 

do Ipojucaprev tinha votado pela aprovação das pautas da Assembleia Geral de Cotistas. 

 

05 – Atualização sobre o processo de certificação do Pró-Gestão: O IpojucaPrev continua no aguardo do 

Relatório de Pré-auditoria que será enviado pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. A 

Pré-auditoria com a análise documental aconteceu nos dias 08 e 09 de setembro de 2021. O Grupo de 

Trabalho do Pró-Gestão se encontra em contato com a ICQ e solicitando o relatório, uma vez que a auditoria 

de certificação está agendada para os dias 28 e 29 de outubro de 2021. 

 

06 – Definição dos Critérios nos Relatórios Produzidos pelo Controle Interno do RPPS (Pró-Gestão): 

Conforme exposto pelo Manual do Pró-Gestão RPPS em sua versão 3.2 aprovada na reunião da Comissão 

de Credenciamento e Avaliação dos dias 16/12/2020 e 04/03/2021 e pela portaria SPREV nº 3.030, de 15 de 

março de 2021, publicada no DOU nº 51, de 17/03/2021, com vigência a partir do dia 1º de abril de 2021. “O 

Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão observados nos relatórios produzidos 

pelo controle interno do RPPS, que permitam aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos 

assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance.” Ainda de 

acordo com o manual, para o nível II de aderência, o Instituto deve comprovar: "Existência na estrutura 

organizacional do ente federativo, de área comum de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de 

relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações 

atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para 

implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo menos 2 (dois) servidores do ente." O 

Grupo de trabalho para implantação do Pró-gestão está em contato com a Controladoria Geral do Município, 

para emissão do relatório referente ao 1º semestre de 2021 e para a implantação de uma rotina semestral de 

acompanhamento dos processos internos. Foi informado que os setores já mapeados e manualizados do 
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Ipojucaprev e que serão acompanhados são: Concessão de aposentadorias; Concessão de pensão; Revisão 

de aposentadoria; Revisão de pensão; Gestão da folha de pagamento dos benefícios;  Procedimentos para 

criação de cópias de segurança; Controle de acesso físico e lógico; Elaboração e aprovação da política de 

investimentos; Credenciamento das instituições e fundos de investimento; Fechamento da carteira e 

autorização para aplicação e resgate (APR); Movimentação da carteira. Foram encaminhados os documentos 

comprobatórios dos referidos processos para que a Controladoria Geral do Município possa analisar a 

aderência ao que foi manualizado e mapeado. Além disso, como forma de acompanhar a implantação do pró-

gestão no Ipojucaprev, o grupo de trabalho vem conversando com os auditores da Controladoria Geral do 

Município para que estes possam analisar o atendimento dos pré-requisitos impostos pelo edital do 

programa. 

 

07 – 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. o Sr Marcelo 

Marinheiro aproveitou para parabenizar a Conselheira Gabriela farias e o membro do Comitê de 

Investimentos Diego Sostenes pela recente aprovação na certificação CGRPPS. 07.1 – Cursos para as 

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

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

 

08 – Prestação de Contas de Agosto/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidente: A Dirª 

Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton 

Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS 

referentes ao mês de agosto 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 IpojucaPrev, Sr Helton Ferreira, aproveitou para 

informar que Ipojuca-PE atingiu a classificação “B” no ISP (Índice de Situação Previdenciária). Com isso, o 

FUNPREI esteve entre os 19 RPPS´s do Nordeste com essa nota e os 5 de Pernambuco. Salientou-se que 

na região Nordeste não teve nenhum RPPS com ISP "A". Nas edições de anos anteriores, o ISP de Ipojuca 

havia sido nota "C". Também foi informado que houve a reunião do secretariado para apresentação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município. O Presidente informou que o Ipojucaprev foi bastante elogiado e que 

a proposta enviada foi aprovada sem alterações pela equipe técnica da Prefeitura. Além disso, foi solicitada 

reunião com o Gabinete da Prefeita para tratar sobre o Recadastramento de servidores inativos e 

pensionistas para poder enviar o e-Social. Já há uma reunião marcada para próxima semana para tratar 

sobre o projeto de reforma previdenciária, instituição do Regime de Previdência Complementar, JETON e 

outros assuntos pertinentes para a autarquia. Além disso, foi assinado o novo termo do COMPREV. A 

Conselheira Paula questionou sobre o andamento da efetivação do convênio de plano de saúde para os 

aposentados e pensionistas. O Sr Helton Ferreira informou que está em contato com o Hapvida para saber 

sobre a possibilidade de inclusão dos aposentados e pensionistas do FUNPREI no convênio da Prefeitura, 
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caso não seja possível, será feito um contrato separado. Por fim, o Presidente aproveitou para parabenizar os 

conselheiros certificados recentemente.  

 

 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – agosto de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de agosto de 2021;  

04. Proposta de alocação para outubro de 2021; 

05. Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº    

___12.312.767/0001-35; 

06. Manual do Pró-Gestao RPPS - Versão 3.2 Formatada; 

07. Apresentação da Diretoria ADM Financeira; 

08. Balancete de Receita e Despesas FUNPREI – agosto 2021; 

09. Balancete de Receita e Despesas IpojucaPrev – agosto 2021; 

10. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

 

 

 

 Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo 69724 Titular 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 1081/1 Suplente 

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro Da Silva 66614/1 Titular 

Vanusa Souza Nascimento 66613/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas 1286/1 Titular 

Albérico Henrique Dos Santos 1276/1 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular 

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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