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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021, 
realizada no dia 27 de outubro de 2021 

 
 

ATA N° 10/2021 – Conselho Deliberativo 

 
 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021, realizada no dia 27 de outubro de 

2021; 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas foi realizada por meio 

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

join/19%3ameeting_MjdmZjZkZWYtYmE3OS00OTkzLTgyMDAtOTIzZmZhMDlhMTZi%40thread.v2/0?context 

=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%2 2Oid%22%3a%22 e76969b1- 

253e- 4507-9d84-e377aa507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos 

colegiados do IpojucaPrev, a décima reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e 

um. A reunião foi realizada de forma híbrida, tendo em vista as novas medidas de convívio com o retorno 

gradual das atividades sociais e econômicas com a permissão da 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 06 de fevereiro de 2020. 

 
Desta forma participaram da reunião: 

 
 

Matheus Crisóstomo e Venância Carneiro, representantes da empresa Lema Economia & Finanças; o 

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

suplentes do Conselho Deliberativo: Moisés Barbosa Campos, Paula Deize Gomes Do Nascimento, Joaldo 

José da Silva e Ricardo Marlon de Oliveira Pereira; 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, 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; 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; a Servidora do IpojucaPrev, Eloisa Barroso e o 

Superintendente de Serviços Administrativos e Previdenciários, Gercino Miranda. 

 
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. 
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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. A reunião teve como 

objetivos principais 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 - 

Setembro/2021; 

02 – Proposta de Alocação para Novembro/2021; 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 

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

05 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos e Demais Premiações;  

06 – 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev;  

07 – Certificação dos Órgãos Colegiados;  

08 – Prestação de Contas de Setembro/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira;  

09 – Alterações Legislativas Decorrentes da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019 e Demais Adequações; e  

10 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.   

 

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. Além disso, o Diretor evidenciou a necessidade de alteração da 

ordem das pautas, justificando o fato da reunião iniciar com a penúltima e última, tendo em vista a relevância 

dos assuntos expostos e a necessidade de explicá-los com maiores detalhes.  

 

09 – Alterações Legislativas Decorrentes da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019 e Demais Adequações e 10 - Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: O Sr. 

Helton Ferreira expôs para os membros dos órgãos colegiados que a Procuradoria Jurídica do IpojucaPrev 

elaborou alguns projetos de leis, como: os que visam adequar a legislação municipal vigente com a Emenda 

Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019 e demais projetos que possuem o objetivo de  atualização 

legislativa, o qual foi solicitado pelos membros dos órgãos colegiados que enfatizam a necessidade de um 

ajuste na Lei n° 1.487, de 20 de março de 2008 e suas posteriores alterações. Ademais, a EC n° 103/2019 

trouxe algumas mudanças significativas e uma apresentação com o comparativo da legislação atual, diante 

da Lei n° 1442/2006, e o que consta até o momento no projeto enviado ao Poder Executivo foi explicado na 

reunião. Além disso, o Presidente Executivo do IpojucaPrev  também evidenciou que reuniões estão sendo 

realizadas com a Procuradoria Geral do Município do Ipojuca, a representante do Poder Executivo e os 

representantes do Poder Legislativo para expor as necessidades vigentes e cumprir os prazos estimados na 

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

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

Crisóstomo da empresa Lema Economia & Finanças. 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. Expondo o cenário internacional, nos EUA (Estados Unidos da América) a atenção manteve-se 

para o FED (Federal Reserve System) que sinalizou ao decorrer do mês que visa reduzir o incentivo na 

economia por meio da compra de ativos, mas sem indicar em qual momento consolidará a ação, a atividade 

foi influenciada pela percepção atual da maioria  dos seus membros de um aumento na taxa de juros do país 

ainda para 2022.  Na China o cenário é de instabilidade, após a empresa Evergrande, maior incorporadora do 

país, informar o risco de não poder honrar seus credores, atualmente a empresa possui uma dívida total 

estimada de US$ 300 bilhões. Além disso, o país também passa por uma crise energética influenciada pela 

falta de carvão, que é sua principal fonte de energia. Diante desses e demais fatores, os analistas diminuíram 

a projeção de crescimento da China, de 8,2% para 7,7% no ano de 2021. Na Europa, a inflação anual 

avançou 3,4% em setembro, nível mais elevado desde 2008. O continente também passa por uma crise 

energética, motivado pelo gás natural que passa por aumentos significados de preço. Já no cenário nacional, 

o IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) em setembro teve uma elevação de 1,16% 

acumulando no ano 6,90% e 10,25% nos últimos 12 meses, o que mais impactou o índice foi o preço da 

energia elétrica em virtude da escassez hídrica no Brasil que vigora ainda em setembro. Ademais, o Copom 

(Comitê de Política Monetária) decidiu elevar a taxa Selic de 5,25% para 6,25% e deixou clara a intenção de 

aumentar ainda mais nas próximas reuniões do Comitê. Alguns estudos estimam que a taxa possa chegar a 

9,25% no final de 2021. Os membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das 

commodities pode aliviar a trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais 

expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco do país, causando, assim, viés 

de alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte relevante 

para a política monetária. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de julho subiu 0,06%, 

sendo influenciado pelo setor do varejo que registrou um avanço de 1,1% contra a estimativa de 0,6%. O 

Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido às políticas monetárias contracionistas, tanto no cenário 

nacional quanto internacional, e o aumento dos riscos para o crescimento mundial. Os índices de renda fixa 

de maior duration seguem pressionados pela abertura da curva de juros resultante do enxugamento da 

liquidez global e da deterioração do risco-Brasil. O Global BDRX acumulou rentabilidade negativa em 

setembro devido à queda das bolsas de valores internacionais. Ademais, os índices de destaque foram o 

IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5, que ficaram em linha com a meta atuarial. 

 

Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de setembro, a posição dos investimentos, 

sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de setembro, a participação do fundo 

previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos 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 
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enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4.965 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 setembro, 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 - 

1,18% e da meta atuarial de 1,61%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a 

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

acumulado no ano de -0,79% contra a meta atuarial de 11,19%. Além disso, também foi demonstrada a 

evolução patrimonial no período de janeiro de 2019 até setembro de 2021 e as aplicações e resgates que 

foram realizados no mês de setembro 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 foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram por unanimidade o relatório. 

 

02 – Proposta de Alocação para Novembro/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 propostas de alterações na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 

como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de setembro de 2021 em conjunto com as 

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

conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

30.036.235/0001-02 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTI LP 
R$ 5.000.000,00 Artigo 8º, Inciso III  

- REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 
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APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

- NTN-B 2026 R$ 250.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2030 R$ 800.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- 
NTN-B 2035 R$ 900.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2040 R$ 1.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2045 R$ 1.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2050 R$ 650.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2055 R$ 2.200.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

 

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

foi de comprar NTN-B, motivação originada pela recente abertura da curva de juros e demais fatos 

econômicos expostos anteriormente quando foi explanado o panorama econômico nacional e internacional e 

suas perspectivas para o futuro,  além de estar em conformidade com o que foi previsto no ALM, a proposta 

protege a carteira da recente alta nas projeções de inflação. A justificativa para a proposta de resgate do 

Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI LP foi devido aos fatores que impulsionaram a bolsa 

americana em 2021, como retomada das atividades, resultados expressivos das empresas listadas na bolsa, 

estímulo fiscal e monetário e otimismo com o nível de vacinação, não serão replicados em 2022. Diante da 

alta expressiva deste ano, enxergamos pouco espaço para valorização de fundos que investem apenas no 

mercado americano. Além disso, o fundo conta com hedge cambial, fazendo com que não sofra impacto da 

variação do dólar, que mesmo estando em patamares bastante elevados, serve de proteção para a carteira 

por conta da correlação negativa com os demais ativos nacionais. A proposta foi aceita pela unanimidade dos 

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

Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram por unanimidade a 

alocação de recursos. 

 

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 também sugeriu que fosse aprovado um gatilho para 

compra direta de Título Público Federal, desde que a taxa paga pelas NTN-B´s alcancem o percentual de 

100% da meta atuarial do ano de 2021. Nesse caso, poderiam ser feitas as movimentações conforme quadro 

abaixo:  

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

30.036.235/0001-02 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTI LP 
Resgate Total  Artigo 8º, Inciso III  

 

APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 
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- NTN-B 2026 R$ 300.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2030 R$ 1.000.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- 
NTN-B 2035 R$ 1.000.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2040 R$ 1.500.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2045 R$ 1.500.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2050 R$ 850.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2055 R$ 2.804.498,88 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

  

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 n° 

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 e obtendo uma 

rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. 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. O gatilho para compra direta de Título Público 

Federal foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na 

reunião aprovaram por unanimidade o gatilho para compra direta de Título Público Federal. 

 

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 outubro 

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

fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 
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CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

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

ADMINISTRADOR  ART. 15  

68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS 
LTDA. 

GESTOR  
DEMAIS ADM. E 

GESTOR  

17.203.539/0001-40 GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO 
LTDA 

DISTRIBUIDOR  DISTRIBUIDOR  

  

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 seguiu para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na 

reunião aprovaram por unanimidade a atualização e os novos credenciamentos. 

 

04 – Atualização Sobre o Processo de Certificação do Pró-Gestão: De acordo com o que vem sendo 

informado nas reuniões, a pré-auditoria para a certificação do Pró-Gestão da Autarquia com a análise 

documental aconteceu nos dias 08 e 09 de setembro de 2021. Entretanto, o IpojucaPrev continua no aguardo 

do Relatório de Pré-auditoria, pois o documento ainda não foi enviado pelo Instituto de Certificação Qualidade 

Brasil – ICQ Brasil, o Grupo de Trabalho do Pró-Gestão encontra-se em contato com a ICQ e solicitando o 

relatório. Ademais, por solicitação da ICQ Brasil a auditoria de certificação foi reagendada para os dias 18 e 

19 de novembro de 2021. 

 

05 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos e Demais Premiações: O Diretor de 

Investimentos informou aos conselheiros e membros do Comitê de Investimentos que o IpojucaPrev ficou em 

primeiro lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos - Edição 2021 na categoria 2: de 1.000 a 5.000 

servidores ativos, promovido pela ABIPEM, de acordo com o resultado final divulgado através da Resolução 

nº 05/2021 da Associação. Além disso, foi informado sobre a importância desse tipo de prêmio, como forma 

de indicar que a gestão dos investimentos do Ipojucaprev vem sendo feita de maneira profissional e 

colegiada, através da importante colaboração da Diretoria de Investimentos, com o auxílio da consultoria 

contratada e dos conselheiros, além dos membros do Comitê de Investimentos e gestores. Ademais, também 

foi informado que o IpojucaPrev ficou em nono lugar no  Premio Destaque Brasil de Responsabilidade 

Previdenciária da ABIPEM – Edição 2021 no grupo 2 – categoria 4: de 6.000 a 2.001 servidores ativos e no 

12º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária na categoria de médio porte: de 2.001 a 

5.000 segurados, originado pela ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados 

e Municípios). 

 

06 – 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev: 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, 
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publicada no DOU nº 51, de 17/03/2021, com vigência a partir do dia 1º de abril de 2021, é necessário que a 

Autarquia realize um seminário dirigido aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de 

acesso aos benefícios previdenciários. Dessa forma, atendendo ao requisito do Pró-Gestão e de acordo com 

o plano de ação do IpojucaPrev que já havia previsto a ação, todos os membros dos órgãos colegiados foram 

convidados para o 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev que será realizado 

no dia 27 de outubro de 2021, às 14h e transmitido pelo canal do IpojucaPrev no Youtube. O seminário 

contará com a participação do Sr. Helton Ferreira que explicará sobre o Regime de Previdência do Município 

do Ipojuca e o acesso aos benefícios previdenciários e o Sr. Gustavo Leite da empresa Lema Economia & 

Finanças que explanará sobre o tema: Educação e Tranquilidade Financeira.  

 

07 – Certificação dos Órgãos Colegiados: Foi salientado novamente aos membros dos órgãos colegiados, 

as exigências regulamentadas pela Portaria n° 9.907, de 14 de Abril de 2020, 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, a comprovação 

de certificação.  

 

08 – Prestação de Contas de Setembro/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira: O Superintendente  

de Serviços Administrativos e Previdenciários, Gercino Miranda, fez a prestação de contas e apresentação 

dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de setembro de 2021, informando: os 

totais de atendimentos protocolados, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o 

quantitativo e qualitativo da folha de pagamento do mês de referência da prestação de contas,  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.  

 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – setembro de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de setembro de 2021;  

04. Proposta de alocação para novembro de 2021; 

05. Resolução 05/2021 da Associação Brasileira de Previdência Estadual e Municipal - ABIPEM;  

06. Apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira; 

07. Balancetes de Receita e Despesas do FUNPREI – setembro de 2021; 

08. Balancetes de Receita e Despesas do IpojucaPrev – setembro de 2021; 

09. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

D4Sign a0d6e70f-0a07-4261-b04c-c28b9d6d5f20 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

 
 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021,  
realizada no dia 27 de outubro de 2021 

Pág.9 de 9 

 

 

Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  Membro  

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Titular  

Moises Barbosa Campos 566/1 Suplente 

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Marcos Bastos Lins  180042/6 Titular  

Joaldo José Da Silva  180061/2 Suplente 

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 Titular  

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 Suplente 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 152 Titular  

José Ricardo Curato 1032 Suplente 

José Marcelo De Oliveira 782/1 Titular  

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 Suplente 
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159 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de novembro de 2021,

08:36:57

ATA 10ª reunião - Conselho Deliberativo pdf
Código do documento a0d6e70f-0a07-4261-b04c-c28b9d6d5f20

Anexo: 01. Relatório Analítico de Investimentos – setembro de 2021.pdf
Anexo: 02. Relatório Mensal de Acomp. da P. I. - setembro 2021.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos resultados de setembro de 2021.pdf
Anexo: 04. Proposta de alocação para novembro de 2021.pdf
Anexo: 05. Resolução 05-2021 - ABIPEM.pdf
Anexo: 06. Apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira.pdf
Anexo: 07. Balancetes de Receita e Despesas do FUNPREI – setembro de 2021.pdf
Anexo: 08. Balancetes de Receita e Despesas do IpojucaPrev – setembro de 2021.pdf
Anexo: 09. Apresentação da Diretoria de Investimentos.pdf

Assinaturas
Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou
moises barbosa campos
bcmonza@bol.com.br
Assinou
Paula Deize Gomes do Nascimento
pdeizen@hotmail.com
Assinou
Joaldo José da silva
Silvajoaldo01@gmail.com
Assinou
Ricardo Marlon de Oliveira Pereira
rmdeop@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

08 Nov 2021, 12:11:31
Documento a0d6e70f-0a07-4261-b04c-c28b9d6d5f20 criado por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA
(Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email :d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM:
2021-11-08T12:11:31-03:00

08 Nov 2021, 12:21:06
Assinaturas iniciadas por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-
ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2021-11-08T12:21:06-03:00

08 Nov 2021, 12:22:12
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:
d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. ALTEROU o signatário Ricardocurato@bol.com.br para
rmdeop@gmail.com - DATE_ATOM: 2021-11-08T12:22:12-03:00
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