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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 AUTARQUIA PREVID

A Autarquia Previdenciária do M
finalidade a administração, o gerenc
Município (RPPS), exercendo a adm
Ademais, compete principalmente: Cu
projetar, regulamentar e operacionaliz
política e diretrizes de investimentos d
organização e operação do FUNPREI.

1.2 DIRETORIA DE INVESTIME

O IpojucaPrev atualmente tem 
Investimento; e Diretoria Administrativ
deverá: Decidir sobre investimentos d
e as diretrizes estabelecidas pelo Fu
perante as Instituições Financeiras;
investimentos em arquivo separado e 
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos C
Investimentos.  

1.3 COMITÊ DE INVESTIMENT

O Comitê de Investimentos do
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2
pelo Decreto nº 269/2016) versa sobr
natureza consultiva, com o objetivo
(IpojucaPrev) quanto às decisões re
exigências legais vigentes à matéria
investimentos e tudo que lhe norteia. 

A Portaria n° 2250/2019 de fev
para o mandato de 03 anos iniciado
prevista no art 2º do Decreto nº 23/201

NOME MATRICULA TIPO

EDUARDO JOSÉ DA SILVA 7999383/2 

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR 67185/1 

TACYTO THEMYSTOCLES 
MORAIS DE AZEVEDO 69724 

LILIANA CORREIA DE ARAUJO 635 
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IDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

o Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela 
enciamento e a operacionalização do Regime P
dministração do Fundo Previdenciário do Municíp
 Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas
alizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fund
s dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações a
EI.  

IMENTOS  

m a seguinte estrutura básica: Presidência, Procu
ativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a 
 das reservas garantidoras de benefícios do FUNP
Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; R
as; Responsabilizar-se por manter as informaç
 e seguro e; Estar a disposição sempre que solicita
 Colegiados que são o conselho Deliberativo, Con

NTOS  

do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 
9/2016 de 18 de janeiro de 2016. O artigo 1º do De
bre a criação do Comitê de Investimentos e estabe
tivo de assessorar a Autarquia Previdenciária 
 relacionadas à gestão dos ativos previdenciári
ria e aos princípios de segurança, rentabilidade,

a.  

fevereiro de dois mil e dezenove designou os mem
do em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a

2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue ab

TIPO DE VÍNCULO REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBU

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITUL

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE SUPLE

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITUL

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLE
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la lei 1.794/2015 e tem como 
 Próprio de Previdência do 
cípio do Ipojuca (FUNPREI). 
as previdenciárias; planejar, 
ndos do FUNPREI; Propor a 

s atuariais e propor ajustes à 

curadoria Geral; Diretoria de 
 a Diretoria de Investimentos 
NPREI, observando a política 
; Representar o IpojucaPrev 
ações sobre a carteira de 
itado por qualquer integrante 
onselho Fiscal e o Comitê de 

de 14 de setembro de 2010, 
 Decreto nº 23/2010 (alterado 
abelece que o Órgão será de 
ia do Município do Ipojuca 
iários, com observâncias às 
de, solvência e liquidez dos 

embros titulares e suplentes 
, a composição do órgão é 
 abaixo composição atual: 

RIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

ITULAR CGRPPS 22/10/2021 

PLENTE CGRPPS 27/01/2024 

ITULAR CPA-10 12/03/2024 

PLENTE 
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 Não houve alteração nas certi

2. OBJETIVO DO RELA
 
Este relatório de acompanham

servidores ativos, aposentados ou pe
qualitativos da carteira de investime
Investimento vigente. Detalhando os
gerenciamento de risco, o contexto 
patrimonial, a atualização da lista de 
pertinentes a Diretoria de Investimento
sempre a transparência perante os m
para uma gestão mais eficaz e eficient

Ou seja, este relatório signific
Investimentos vigente, além dos serv
para o IpojucaPrev, salientamos tamb
estabelecidas por Leis Municipais, 
emanadas pela Secretaria de Previdê
aprimorar a governança para que alca

3. CENÁRIO MACROEC
 
3.1 Cenário Internacional 
 
Os EUA se tornam referência

significativa no número de novos caso
pacote de estímulos adicionais de US
e energias renováveis. Parte do pacot

 
No cenário americano temos a

prevendo risco pequeno e controlado
anunciou que manterá os estímulos p
se elevaram, o que levou a uma nova 

 
Alguns países europeus têm p

flexibilização das atividades, enquanto
uma terceira onda de contaminação. 

 

MARCELO VILAS BOAS 
MARINHEIRO DA SILVA 66614/1 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO 66613/1 

ALINE MELO DE FREITAS 1286/1 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS 
SANTOS 1276/1 

HELTON CARLOS DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA 71917 COM

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 
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rtificações do Comitê de Investimentos no mês cor

LATÓRIO  

mento tem o objetivo de informar e externalizar p
 pensionistas que possuem relação com o RPPS
imentos, demonstrando principalmente sua corre
os ativos da certeira, inclusive quanto aos indica
to econômico, político e social interno e externo
e instituições financeiras credenciadas a receber a
ntos no mês de Março de 2021. Desta forma contri
 mesmos e aos órgãos externos e internos de au

ente do RPPS.  

ifica a prestação de contas mensal e o acompa
erviços ocorridos na análise de investimentos que
mbém que todos os atos feitos no período mencio
, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, c
idência – SPREV do Ministério da Economia – M
lcancemos a excelência planejada e projetada. 

ECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

cia mundial em processo de vacinação contra a
asos e novas internações. O presidente Joe Biden
US$ 3 trilhões. A medida tem como foco principal o
cote será custeado através da elevação de tributos 

s ainda fortes estímulos fiscais e monetários, co
do para inflação. O FED decidiu manter a taxa de
s por um longo período. Com isto, as expectativas
va alta nos juros de longo prazo nos Estados Unido

 programas de vacinação bem desenvolvidos e j
nto outros, que apresentam baixo nível de vacinaç
 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITUL

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA TITUL

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA SUPLE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV 
NATO

TITUL

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLE
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orrente. 

r prioritariamente a todos os 
PS os dados quantitativos e 
rrelação com a Política de 
icadores de desempenho e 
rno, demonstrar a evolução 
r aportes e demais assuntos 

ntribuindo e priorizando como 
 auditoria. Além de contribuir 

panhamento da Política de 
que é de extrema relevância 
cionado seguiram as normas 
, como também as normas 
ME e, a cada dia, tentamos 

 a COVID-19 e têm queda 
en trabalha para aprovar um 
l os setores de infraestrutura 

os sobre empresas.  

com as autoridades do país 
 de juros no patamar atual e 
as inflacionárias de mercado 
idos. 

e já iniciam um processo de 
ação, vivem na iminência de 

ITULAR CEA 28/01/2022 

PLENTE 
  

ITULAR CGRPPS 20/02/2022 

PLENTE 
  NATO – 

ITULAR* Em Andamento 
 

PLENTE 
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A possibilidade de uma terceira
chegou a cair mais de 3% no mês. Ap
mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou 
7,78%. 

3.2 Cenário Nacional 

 O 1° trimestre de 2021, foi ma
dos principais indicadores econômico
de responsabilidade, o avanço da p
acumulado de 12 meses nas próxima
neste início de ano. 

 Segundo dados divulgados pe
12 meses, uma taxa muito próxima ao
o índice geral, reflexo da alta consider

 O Brasil vive o pior momento 
impactado muito negativamente as e
mercado apontam forte deterioração n

 Segundo dados do relatório F
crescimento do PIB brasileiro em 202
3,87% para 4,81%. Nos dias 16 e 17 
p.p a taxa Selic, chegando a 2,75% a.
risco, com elevação nas projeções de 

Apesar da instabilidade interna
6,00%. A forte desvalorização camb
internacional, o que gerou um grande 

Novamente, os índices de rend
cenário interno. Além disto, a elevaçã
levou a uma abertura nas curvas de j
7%. 

 O Congresso nacional aprovo
auxilio emergencial e alguns gatilhos i
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ira onda de COVID-19 levou a forte oscilação no m
Apesar disto, os principais índices acionários da Eu
ou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 3,55

marcado por uma elevação no risco Brasil e uma de
icos do país. O envio de um orçamento que implic

pandemia de COVID-19 e a inflação com prev
as divulgações, foram os principais fatores que ag

 pelo IBGE, o IPCA foi de 0,86% em fevereiro, acum
 ao teto da meta de inflação. O grupo de transporte
erável nos preços dos combustíveis.  

to da pandemia, com mais de 4 mil mortes diárias
s expectativas dos agentes econômicos. As estim

nos indicadores de 2021, e já refletem nos dados 

o Focus, do Banco Central, em menos de um mês
021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o 

17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por un
 a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe u
de inflação para níveis próximos ao limite superior d

na, o Ibovespa se manteve no campo positivo e 
mbial levou os ativos brasileiros a preços mais a
de fluxo de capitais para o país e refletiu positivame

nda fixa apresentaram queda durante o mês em f
ação da Selic em 0,75 p.p, veio acima das expec
e juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o

ovou, no inicio do mês, a PEC emergencial, con
s importantes para a manutenção da estrutura fisca
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 mercado de petróleo. O WTI 
 Europa apresentaram alta no 
55% e o Euro Stoxx 50 subiu 

deterioração nas estimativas 
plica vários potenciais crimes 
revisão de chegar a 8% no 
 agravaram o cenário interno 

umulando 5,20% nos últimos 
ortes foi o que mais impactou 

ias por COVID-19, o que tem 
stimativas mais recentes de 
os para 2022. 

ês, a expectativa quanto ao 
 o IPCA previsto acelerou de 
unanimidade elevar em 0,75 
e um aumento no balanço de 
r da meta em 2021. 

 fechou o mês com alta de 
s atrativos para o investidor 
mente na bolsa de valores. 

 função do agravamento do 
ectativas de mercado, o que 
o mês em queda superior a 

ontemplando a retomada do 
scal do país. 
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 Março foi mais um mês de d
função do avanço da pandemia no terr

 O índice Global BDRX, que pa
com a alta do dólar e, novamente, fo
para o Ibovespa 

 

4. ATUALIZAÇÃO DE C

Para o procedimento de seleçã
de 27/11/2018 e os modelos atualizad
da Portaria MPSn° 519/2011 e 
rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

Durante o mês de Abril de 2021
respectivos Fundos de Investimentos
reunião do Comitê de Investimentos e

INSTITUIÇÃO 

MONGERAL AEGON 
INVESTIMENTOS LTDA

BEM DISTRIBUIDORA DE TIT
E VALORES MOBILIARIOS L

PERFORME AGENTE AUTÔN
DE INVESTIMENTOS EIRE

SUL AMÉRICA INVESTIMEN
GESTORA DE RECURSOS 

BNY MELLON SERVIÇOS
FINANCEIROS DISTRIBUIDOR

TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS*  

 
Todas as Instituições Finance

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/p
de credenciamento. As Instituições
acompanhadas internamente pela D
oportuno. 
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e desvalorização cambial no país, diante da elev
território nacional, o dólar fechou o mês em alta de 

 passou boa parte do mês no campo negativo, reve
, foi um dos destaques com uma rentabilidade de

 CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINAN

ção das Instituições Financeiras foi considerada a
ados de termos divulgados no site da SPREV, con
 no Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes
-instituicoes-e-produtos-de-investimento/” 

021, foram analisadas as documentações das Insti
tos abaixo, cujas deliberações sobre os credenc

s e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

CNPJ PRESTADOR 

DA 
16.500.294/0001-50 Gestor 

ITULOS 
S LTDA 

00.066.670/0001-00 Administrador 

ÔNOMO 
IRELI 

10.819.611/0001-10 Distribuidor 

ENTOS 
S S.A. 

21.813.291/0001-07 Gestor 

OS 
ORA DE 
S 

02.201.501/0001-61  Administrador  

nceiras Credenciadas no IpojucaPrev estão con
r/) e a lista pode ser acessada no segui

r/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respec
es que possuem seus credenciamentos susp

 Diretoria de Investimentos minimizando qualque
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levação no risco Brasil. Em 
e 3,02%.  

verteu para o campo positivo 
de 3,08%. Perdendo apenas 

ANCEIRAS  

a Resolução CMN n° 4.695, 
onforme previsto no art. 6°-E 
es-proprios/investimentos-do-

stituições Financeiras e seus 
enciamentos serão feitas na 

CATEGORIA 

Demais 
Adm./Gestor 

Art. 15 

Distribuidor 

Demais 
Adm./Gestor 

 
Demais 

Adm./Gestor  

ontidas no site do mesmo 
uinte endereço eletrônico: 

pectivas formulários e datas 
spensos são mensalmente 
uer de Investimentos, risco 
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5. CARTEIRA DE INVES

Os Investimentos são de ext
destinados ao pagamento dos benef
Investimentos da Autarquia é constan
Investimentos em conjunto com a e
cronograma de gestão dos recursos
econômico e as possíveis estratégias 
solvência, liquidez, motivação, adequ
gestão é compartilhada entre os pa
sempre priorizando alcançar bons res
conforme previsto na Política de Inves

A carteira é diversificada busca
riscos inerentes a carteira e ao merc
intrínseco) evitando que a sua rentabi
que com uma diversificação eficient
diferentes benchmarks justamente par
maior segurança e  liquidez, que res
deste relatório. 

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTE

A Carteira de Investimentos do
carteira: 
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ESTIMENTOS 

extrema relevância no tratamento da gestão de
nefícios concedidos e a conceder no âmbito do I
tantemente analisada por seu gestor e todos que
 empresa de consultoria e os membros do com

sos, estão previstas reuniões mensais para disc
as a serem adotadas para atender aos princípios de
equação à natureza de suas obrigações e trans
participantes da tomada de decisão, buscando 
esultados a partir de análises técnicas e métodos q
estimentos aprovada.  

scando ativos descorrelacionados, com o objetivo
ercado evitando que a mesma fique exposta ao 

abilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, m
ente de ativos, forma-se uma carteira com uma
para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento ne
resultará na mitigação dos riscos que também se

TEIRA DE INVESTIMENTOS 

 do FUNPREI encerrou o mês de Março/2021 co
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de recursos previdenciários 
o IpojucaPrev. A carteira de 
que compõem a Diretoria de 
omitê de investimentos. No 
iscussão do cenário macro-
 de segurança, rentabilidade, 
nsparência. Dessa forma, a 
o formas de aperfeiçoá-la e 
s quantitativos e qualitativos, 

ivo de mitigar ao máximo os 
o risco não sistêmico (risco 

, mercado ou indexador, visto 
ma estratégia ancorada em 
 necessários à uma melhor e 
 serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2 COMPOSIÇÃO DA CAR
ALOCAÇÃO 
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RTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMEN
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ENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relató

Rua do Comércio
Fone: (81) 3551

htt

5.3 Composição dos ativos - 

5.4 Composição dos ativos - 
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 Por Gestor  

 Por ADM 
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 5.5 Composição dos ativos -

5.6. ÍNDICES E BENCHM

 Os indicadores chamados pop
nos investimentos que são usados pa
acompanhamento e comparação de 
Conforme detalhado a seguir que m
comparação também a rentabilidade d
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- Por sub-segmento 

MARK´S DE REFERÊNCIA 

popularmente no mercado como benchmarks forma
 para referenciar um fundo de investimentos e tamb
de rendimentos de investimentos, que subsidiam 
 mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de
e da carteira:  
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mam um conjunto de índices 
mbém como ferramenta para 
m as tomadas de decisões. 
 de cada índice ao ano em 
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5.7 RENTABILIDADE DA CAR

A Rentabilidade da carteira de i
no período de referência: 
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RTEIRA 

e investimentos no mês de janeiro do FUNPREI tev
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 teve o seguinte desempenho 
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5.8 EVOLUÇÃO PATRIMONIA

Segue abaixo o gráfico da evolu

6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastes são a
na Política de Investimentos. Para 
denominados de “Autorizações de Ap
detalhadas, por data, fundo e tipo de 
podendo ser acessado através do Lin
apr/.  

Informa-se, ainda, que as AP
Públicos de Previdência Social do M
Demonstrativos de Aplicações e Inve
movimentações realizadas no mês de

APR         VALOR MOVIMENTAÇÃO

044/2021 R$ 1.298,00 Resgate 

049/2021 R$ 36.797,79 Cupom 
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IAL MENSAL 

olução patrimonial mensal do FUNPREI. 

S  

autorizadas e realizadas de acordo com os limite
ra todas as movimentações realizadas são pr
Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimenta
de movimentação. Os documentos estão disponíve
Link:  https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transpa

APRs também são registradas no Sistema de I
 Ministério da Economia – ME / SPREV, onde 

nvestimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. A
de Março de 2021:  

ÃO CNPJ FUNDO NOME FUNDO D
EFET

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII - 
REIT11 03/0

23.176.675/0001-91 

BTG PACTUAL 
2024 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA 

10/0
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ites de alçadas pré-definidos 
preenchidos os formulários 
ntações são minuciosamente 
íveis no site do IpojucaPrev, 
parencia/apr/demonstrativos-

 Informações dos Regimes 
de estão disponibilizados os 
. Abaixo segue resumo das 

DATA 
ETIVAÇÃO 

ALÇADA DE 
DELIBERAÇÃO 

3/03/2021 Venda de cotas do Fundo 
Imobiliário 

0/03/2021 Amortização de Fundo 
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052/2021 R$ 7.798,59 Amortização 

053/2021 R$ 279.595,45 Amortização 

054/2021 R$ 36.797,79 Aplicação 

056/2021    R$ 1.700.000,00 Aplicação 

063/2021 R$137.949,14 Amortização 

 

As Demais APR´s são de
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIX
administração da Caixa Econômica F
necessidade de caixa do FUNPREI p
para as Aplicações e/ou Resgates nos

7. RISCO X RETORNO DOS AT

Nessa seção, serão analisado
ativos de Renda Fixa, Renda Variáve
estratégia de investimentos dos ativos
comparação dos resultados. Serão 
vigente. 
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13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 
CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

11/0

13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 

CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

11/0

11.977.794/0001-64 

BTG PACTUAL 
ABSOLUTO 

INSTITUCIONAL 
FIC AÇÕES 

15/0

30.036.235/0001-02 

CAIXA INDEXA 
BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO 

LP 

17/0

13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 

CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

30/0

de movimentações realizadas referentes ao 
FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001
a Federal. Tais movimentações são realizadas au
I para fazer pagamento das suas obrigações e/ou
os demais fundos. 

 ATIVOS POR SEGMENTO 

dos os dados de risco e retorno dos ativos, divid
ável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisã
ivos, sendo determinando um benchmark que melh
o analisados os principais pontos abordados na
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1/03/2021 Amortização de Fundo 
Imobiliário 

1/03/2021 

Recebimento da 4ª 
parcela de amortização 
do reembolso das cotas 
"tipo A" do Fundo. De 
acordo com o 
comunicado ao mercado 
divulgado pela 
Administradora do fundo, 
o valor da cota para 
amortização foi o do dia 
09/03/2021, conforme 
disposto no Art.22 §3 do 
Regulamento. 

5/03/2021 

Aplicação de saldo 
proveniente de 
pagamento do Cupom 
(APR 049/2021) 

7/03/2021 Reunião CI 02/2021 

0/03/2021 

Recebimento da 5ª 
parcela de amortização 
do reembolso das cotas 
"tipo A" do Fundo. De 
acordo com o 
comunicado ao mercado 
divulgado pela 
Administradora do fundo, 
o valor da cota para 
amortização foi o do dia 
30/03/2021, conforme 
disposto no Art.22 §3 do 
Regulamento. 

o Fundo CAIXA BRASIL 
001-55, e sob a gestão e 
automaticamente a partir da 
/ou necessidades financeiras 

ivididos primeiramente entre 
isão foi feita considerando a 
elhor pode ser utilizado para 
na política de investimentos 
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Ademais, como parâmetros de m
a carteira, serão observadas as refe
reavaliação destes ativos sempre qu
ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 

7.1 Renda Fixa 

7.1.1 Renda Fixa – Fundos qu

 Fundos que investem em Tít
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixad
com Juros Semestrais). Esses índice
vencimento dos seus papéis: 

•  IRF-M, TPF pré-fixado sem es
•  IRF-M1, TPF pré-fixado com p
•  IRF-M1+, TPF pré-fixado com

  

Os fundos Pré-fixados foram im
que os papéis do IRF-M tivessem reto
prazo, e consequentemente menor r
fechando em ligeira alta de 0,01%.  

Nenhum dos fundos dessa clas
tiveram indicadores de risco e retor
verificado no gráfico de retorno acumu
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e monitoramento para controle do risco de mercad
referências abaixo os limites de VaR estabelecid
 que as referências pré-estabelecidas na Política

,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste s

l: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste se

que Investem em TP Pré-fixados 

ítulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que 
xado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Sér
ices de referência da ANBIMA também são class

 especificação de prazo dos títulos;  
 prazo de até 1 ano; 
m prazo maior do que 1 ano. 

 impactados pela abertura da curva de juros no mê
retorno negativo de -0,84%, já o IRF-M 1, por se tr
r risco, foi um dos únicos índices que tiveram re

lasse ultrapassou os limites de VAR definido na P
torno compatíveis com os seus benchmarks, co
mulado e no diagrama de dispersão abaixo, feito co
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ado dos ativos que compõem 
cidos e será realizada uma 
tica de Investimentos forem 

te segmento. 

 segmento. 

ue são as LTNs (Letras do 
Série F ou Tesouro Prefixado 
ssificados de acordo com o 

 

 mês de março, fazendo com 
 tratar de um ativo de menor 
 retorno positivo no período, 

a Política de investimentos e 
conforme também pode ser 
 com o período de 2 anos. 
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7.1.2 Renda Fixa – Fundos Ind

Fundos que investem em Título
Nacional de Preços ao Consumidor Am
IPCA+ com Juros Semestrais). Esse
com o vencimento dos seus papéis, e
de acordo com essas divisões: 

•  IMA-B, TPF indexado à inflaç

O Fundo Sulamérica Inflatie FI
4,00%, um pouco superior ao seu b
acompanhado mais de perto para veri
teve um desempenho compatível com

No longo prazo, os dois ativ
benchmarks, conforme pode ser verifi
feito com o período de 2 anos. 
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Indexados à Inflação 

tulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação
 Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nac
ses índices de referência da ANBIMA também sã
, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indi

flação sem especificação de prazo dos títulos;  

FI Renda Fixa LP teve uma volatilidade um pouc
 benchmark e ao limite estabelecido pela Polític
erificar o comportamento nos próximos meses. Já 

om o seu benchmark. 

tivos tiveram indicadores de risco e retorno c
rificado no gráfico de retorno acumulado e no diag
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ão medida pelo IPCA (Índice 
acional – Série B ou Tesouro 
 são classificados de acordo 
ndicadores de risco e retorno 

 

 

uco mais alta e um VAR de 
lítica de Investimentos. Será 
Já o BNB RPPS IMA-B FI RF 

 compatíveis com os seus 
iagrama de dispersão abaixo, 
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•  IMA-B 5, TPF indexado à infl

Com exceção do Sulamerica Ju
o seu benchamak, Os demais fundos
ser levados até o vencimento para re
marcação a mercado, os fundos Vé
volatilidade mais altas do que o ín
Investimentos. 

Nenhum dos outros fundos d
investimentos e tiveram indicadores d
pode ser verificado no diagrama de d
BTG pactual 2024 TP FI RF teve dese
e deve ser levado até o vencimento. 
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inflação com prazo até 5 anos; 

 Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestã
os dessa categoria são formados por fundos vértic
 recebimento da taxa acordada na época da aplica
Vértices Caixa 2024 IV TP FI RF e Caixa Brasi
 índice de referência e VAR maior do que os

s dessa classe ultrapassou os limites de VAR
s de risco e retorno compatíveis com os seus benc
e dispersão abaixo, feito com o período de 2 ano
esempenho mais discrepante em relação ao IMA-B
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stão ativa que busca superar 
rtices fechados e que devem 
licação dos fundos. Devido à 
asil 2024 RP FI RF tiveram 
os definidos na Política de 

AR definido na Política de 
nchmarks, conforme também 
nos. Apenas o fundo vértice 
B 5, mas também é fechado 
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•  IMA-B 5+ , TPF indexado à in
 

O fundo vértice Caixa Brasil 2
investimentos, assim como o IMA-B 5
teve indicadores de risco e retorno ma
seu benchmak, por ser formado por p
índice, conforme pode ser verificado n
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à inflação com prazo de 5 anos ou mais; 

il 2030 III TP FI RF ultrapassou os limites de VA
 5+, devido a sua maior volatilidade. Devido à mar
maiores no mês, mas mantém um padrão de men
r papéis com vencimento em 2030, prazo menor d

o no diagrama de dispersão abaixo, feito com o per
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VAR definido na Política de 
arcação a mercado, o fundo 

enor risco e retorno do que o 
r do que outros que formam 
eríodo de 2 anos. 
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7.1.3 Renda Fixa – Fundos De

Nas estratégias desses tipos d
renda fixa, estando exposto ao risco 
preços, de acordo com o cenário ec
benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 
papéis indexados ao IGP-M (as antiga
Juros Semestrais). 

Na tabela abaixo, são apresen
índices, de acordo com os seus prazo

Essas estratégias dependem b
mais diferentes entre si. Podemos des
de referência, podemos perceber que
fundos de gestão ativa entre índices. C
período de 2 anos.  
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De Gestão Ativa Entre Índices 

 de fundo, os gestores podem fazer movimentaçõ
co das variações das taxas de juros prefixadas, pó
 econômico e perspectivas futuras. Para esse at

 formado por todos os títulos que compõem a d
tigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série 

entados os indicadores de risco e retorno dos fun
zos. 

 bastante da visão do gestor em relação ao cenár
estacar o retorno no Fundo Caixa Gestão Estratég

ue o fundo teve um retorno maior e com menos vo
s. Conforme pode ser verificado no diagrama de dis
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ações em diversos ativos de 
, pós fixadas e/ou índices de 
 ativo, foi considerado como 
 dívida pública, excluindo os 
ie C ou Tesouro IGPM+ com 

fundos de gestão ativa entre 

 

nário, podendo ter resultados 
tégica no mês e nos períodos 
 volatilidade do que os outros 
dispersão abaixo, feito com o 
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7.1.4 Renda Fixa – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns
lastreia as operações interbancárias c
referencia para diversos produtos de r

Entre os ativos presentes na ca
fundo de altíssima liquidez e que é ut
vez que as aplicações e resgates são 
caixa ou necessidade de utilização do
Valore FI RF Crédito Privado, que inve

Nenhum dos fundos dessa clas
tiveram indicadores de risco e retorno
Crédito Privado teve uma queda bem 
coronavírus. Porém, vinha recuperan
que a sua relação de risco x retorno fo
diagrama de dispersão abaixo, feito co
de Investimentos, foi realizado o res
investimentos no exterior, buscando u
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uns fundos de Renda Fixa que são comparados 
s com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volati
e renda fixa.  

 carteira que são comparados ao CDI, temos o Cai
 utilizado como caixa por permitir uma maior rapid
ão feitos de forma automática de acordo com a disp
 do recurso. Além disso, também está presente em
nveste em Crédito Privado visando superar o CDI. 

lasse ultrapassou os limites de VAR definido na P
rno compatíveis com os seus benchmarks. O fund
m acentuada em Março de 2020, devido aos impa
ando com retornos bem acima do CDI nos meses
o fosse bem distinta do seu benchmark, como tamb
 com o período de 2 anos. Conforme deliberado na
resgate total do fundo Az Quest Valore FI RF 
 uma maior rentabilidade e diversificação da carteir
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s ao CDI, que é a taxa que 
latilidade baixa e serve como 

aixa Disponibilidade FIC RF, 
pidez de movimentação, uma 
isponibilidade de dinheiro em 
em carteira o fundo Az Quest 

 

 

a Política de investimentos e 
undo Az Quest Valore FI RF 
pactos da pandemia do novo 
ses seguintes. Fazendo com 
mbém pode ser verificado no 
 na última reunião do Comitê 
F para fazer aplicações em 
teira. 
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7.2 Multimercado  

 Um fundo multimercado é 
investimentos determinada a mescla
outros, de acordo com a sua política d

Serão comparados nesse item 
como referência. O outro multimercad
Política de Investimentos ser predo
Investimentos no Exterior – Com Hedg

O fundo não ultrapassou os lim
risco e retorno distintos do seu benc
abaixo, feito com o período de 2 ano
realizado pelo fundo multimercado. 
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é uma categoria de fundo de investimento qu
clar aplicações de vários mercados, como renda 
a de investimentos.  

m apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI 
cado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana
dominante de investimento no exterior, será c

edge Cambial. 

limites de VAR definido na Política de investimento
nchmark, conforme também pode ser verificado n

anos. Porém, essa característica é comum devido
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que tem uma política de 
a fixa, ações, câmbio, entre 

FI Multi LP, utilizando o CDI 
na FI Multi LP, devido a sua 
 classificado no item 7.4.1 

 

ntos e tiveram indicadores de 
o no diagrama de dispersão 
ido ao tipo de investimentos 
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7.3 Renda Variável 

7.3.1 Fundos De Ações – IBOV

Fundos de ações que, devido 
indicador de desempenho das ações 
composta pelas ações de companhia
metodologia, correspondendo a cerca
de capitais. 

Nas tabelas abaixo, são apres
benchmark Ibovespa: 

O destaque positivo ficou por co
superior aos demais e ao Ibovespa,
Bradesco Selection FI Ações, que vem

Nenhum dos fundos dessa clas
tiveram indicadores de risco e retorno
acordo com a característica de cada 
que fazem alocações buscando super
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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OVESPA (IBOV) 

do as suas características, utilizam como benchm
es negociadas na B3. O índice é resultado de uma
hias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos
ca de 80% do número de negócios e do volume fin

resentados os indicadores de risco e retorno dos

r conta do Constância Fundamentos FI Ações, que 
pa, com uma volatilidade menor. O destaque ne
em tendo desempenho negativo em diversas janela

lasse ultrapassou os limites de VAR definido na P
rno compatíveis com os seus benchmarks, porém 
da um. Isso acontece devido a serem formados p
perar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado 
os.  
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hmark o Ibovespa, principal 
ma carteira teórica de ativos 
os critérios previstos na sua 

 financeiro do nosso mercado 

dos fundos de ações com o 

 

e teve um desempenho bem 
negativo ficou por conta do 
elas diferentes de tempo. 

a Política de investimentos e 
m com valores diferentes, de 
 por fundos de gestão ativa, 
do no diagrama de dispersão 
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7.3.2 Fundos De Ações – Sma

 Fundos de ações que, devido
índice que busca refletir os ativos das e
na sua metodologia. Tal estratégia é
crescimento mais elevado. 

Nenhum dos fundos dessa clas
tiveram indicadores de risco e retorno
acordo com a característica de cada 
que fazem alocações buscando sup
dispersão abaixo, feito com o período 
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mall Caps (SMLL) 

ido as suas características, utilizam como benchm
s empresas de menor capitalização na B3 e que ate
 é voltada para buscar empresas que geralmente

lasse ultrapassou os limites de VAR definido na P
rno compatíveis com os seus benchmarks, porém 
da um. Isso acontece devido a serem formados p
uperar o índice SMLL. Isso também pode ser v
do de 2 anos. 
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chmark o Índice Small Caps, 
tendem aos critérios previstos 
nte apresentam potencial de 

 

a Política de investimentos e 
m com valores diferentes, de 

por fundos de gestão ativa, 
r verificado no diagrama de 
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7.3.3 Fundos De Ações – Divid

Fundos de ações que, devido
(IDIV), índice que busca refletir o dese
investidores, sob a forma de dividendos
em empresas maiores e mais saudáve
visão de longo prazo. 

Nenhum dos fundos dessa clas
tiveram indicadores de risco e retorno
acordo com a característica de cada 
que fazem alocações buscando sup
dispersão abaixo, feito com o período 
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ividendos (IDIV) 

ido as suas características, utilizam como bench
esempenho das empresas que se destacaram em te
dos e juros sobre o capital próprio. Essa estratégia de
áveis financeiramente. Geralmente apresentando m

lasse ultrapassou os limites de VAR definido na P
rno compatíveis com os seus benchmarks, porém 
da um. Isso acontece devido a serem formados p
superar o índice IDIV. Isso também pode ser v
do de 2 anos. 
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chmark o Índice Dividendos 
 termos de remuneração dos 
 de investimentos visa investir 
 menor volatilidade e tendo a 

 

a Política de investimentos e 
m com valores diferentes, de 
 por fundos de gestão ativa, 

r verificado no diagrama de 
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7.4 Investimentos no Exterior

Os investimentos no exterior sã
ativos descorrelacionados com o me
classes de ativo, tanto de renda fixa co

Os investimentos no exterior po
a seguir. 

7.4.1 Investimentos no Exterio

Nesse item, serão identificado
sofrem o impacto da variação do câmb
indicador do mercado acionário ameri
Pelo mesmo motivo, também foi cl
Americana Multi LP,  

O fundo não ultrapassou os lim
risco e retorno compatíveis com o seu
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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ior 

 são utilizados para diminuir o risco da carteira de
mercado local. Isso ocorre porque há riscos intern
 como de renda variável.  

 podem contar com hedge cambial ou não, conform

rior – Com Hedge Cambial 

dos os ativos que investem no exterior com hed
mbio nos seus resultados. Como benchmark foi uti
ericano e que tem mais aderência à política de inv
 classificado dentro dessa estratégia o fundo M

 limites de VAR definido na Política de investimen
seu benchmark, o que também pode ser verificado 
os. 
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de investimentos, através de 
ternos que afetam  todas as 

rme será explicado nos itens 

edge cambial, ou seja, não 
utilizado o S&P 500, principal 
investimentos desses fundos. 

Multimercado Caixa Bolsa 

 

entos e teve indicadores de 
do no diagrama de dispersão 
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7.4.2 Investimentos no Exterio

Nesse item, serão identificado
sofrem o impacto da variação do câm
BDRX, índice que representa uma car
Brasil que representam outros ativos e

O fundo não ultrapassou os lim
risco e retorno compatíveis com o seu
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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rior – Sem Hedge Cambial 

dos os ativos que investem no exterior sem hed
câmbio nos seus resultados. Como benchmark fo
carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valo
s emitidos por companhias do exterior, contando co

 limites de VAR definido na Política de investimen
seu benchmark, o que também pode ser verificado 
os. 
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edge cambial, ou seja, que 
 foi utilizado o índice Global 
alores mobiliários emitidos no 
 com risco cambial. 

 

entos e teve indicadores de 
do no diagrama de dispersão 
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8 FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de
liquidez para devolver os valores inve
crédito que não foram honrados por s
prestadores de serviço, tais como: ad
tentativa de venda dos ativos para dev

CNPJ 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRA

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERG

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTA

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC M

16.841.067/0001-99 SOCOP

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES

  

Esses fundos demandam um 
serem tomadas impactam diretamente
conversa constante com os atuais ge
deliberações a serem tomado, acom
oficiais. Por isso, os Conselheiros e
processo, com total transparência so
documentos e foram inseridos no proc

Durante os últimos meses, hou
assuntos da próxima reunião do Comi

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUN
 
•  FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ - CNPJ 17.213.821/0001-09 
 
Fundo que vem passando pelo

perto pela Diretoria de Investimentos,
as informações sobre o andamento 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Seg
processo de liquidação, mais inform
anteriormente, situações em que foi da

 Conforme ata da Assembleia G
“Na hipótese de não substituição da

entrega de ativos, uma vez que no dia

da renúncia da LAD Capital, nos ter

foram eleitos prestadores de serviço n

aptos a substituir a LAD Capital enqu

de Recursos; esta prosseguirá com a
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 de 6 fundos estressados que são fechados par
vestidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fu

or seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram 
 administradores e gestores. Essas novas instituiç
devolução do valor investido pelos cotistas inclusive

FUNDO ENQUA

RASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participa

RGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participa

TAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participa

C MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditório

OPA FII - REIT11 FI Imobiliár

JES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliár

m acompanhamento mais próximo da gestão, um
nte o resultado desse processo de desinvestimen
 gestores/administradores desses fundos, a partic
ompanhamento da divulgação de fatos relevant
s e membros do Comitê de Investimentos tiver
 sobre a situação de cada um dos fundos. Todo
rocesso decisório sobre o desinvestimento. 

houve divulgação dos seguintes documentos, que
mitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Co

NDOS ESTRESSADOS 

TO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BR

elo processo de liquidação das suas cotas e vem
os, que vem participando das Assembleias entre co

 da situação do FIP para os membros do Comi
Segue breve relato sobre as últimas atualizações
rmações podem ser encontradas nas atas das r
i dada total transparência a todos os interessados. 
a Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto d
 da Administradora e Gestora, informar sobre a 

 dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de

termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/1

o no prazo de considerado nos termos do art. 42, §

quanto prestadoras de serviços de: (i) Administraç

m a liquidação do Fundo com entrega de ativos, 
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ara resgate e que não têm 
s fundos adquiriram títulos de 
m a troca de parte dos seus 
tuições estão trabalhando na 
ive, de ações judiciais. 

UADRAMENTO 

ipações - Art. 8º, IV, a 

ipações - Art. 8º, IV, a 

ipações - Art. 8º, IV, a 

rios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

liários - Art. 8º, IV, b 

liários - Art. 8º, IV, b 

uma vez que as decisões a 
ento. Para tal, é primordial a 
rticipação em Assembleias e 
ntes e demais documentos 
eram ciência de todo esse 
dos tiveram acesso a esses 

que farão parte da pauta de 
Conselho Deliberativo: 

RASIL INFRAESTRUTURA 

em sendo acompanhado de 
 cotistas e repassando todas 
mitê de Investimentos e dos 
ões desde o começo desse 
 reuniões que aconteceram 
 

o de 2020 do FIP Cais Mauá 
 a liquidação do Fundo com 

 de 180 (cento e oitenta) dias 

8/16. Considerando que não 

, § 1º instrução CVM 578/16, 

ração Fiduciária; e (ii) Gestão 

s, e provisões constantes na 
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carteira do Fundo, em especial a to

anônima de capital fechado, inscrita n

Esse assunto foi pauta da re
Investimentos e dos Conselhos De
acompanhamento jurídico e contábil 
empresa investida. 

No dia 28 de Outubro de 2020
do Brasil S.A., sociedade anônima de
Conforme ata da reunião, foram “disc

de Investimento em Participações Ca

os atuais cotistas do fundo irão suce

assumindo seus direitos e obrigaçõe

eleição de novos membros do Consel

Conselho de Administração; 5. Outros

Esse assunto foi pauta da reu
Investimentos e dos Conselhos Delib
enviado a ata da referida Assembleia,

No dia 03 de Março de 2021, 
histórico sobre o fundo e o seu proce
exposto, a LAD Capital, esclarece qu

procurou para efetivar a transferência

Cotistas compareçam à sua sede, ou

31 de março de 2021, para que sej

respectiva data corresponderá, inclus

destacar que o silêncio e/ou não co

perfectibilizar a entrega dos ativos, a c

Esse assunto foi pauta da reu
Investimentos e dos Conselhos Delib
mails pedindo à LAD Capital mais info
que tinham sido prometidos pela Adm
publicado, foi enviado mais uma vez u

 No dia 31 de Março de 2021
procedimento para a continuidade 
organizasse uma reunião no dia 16 de
participação da Sra. Raquel Gouveia, 
Investimentos do IpojucaPrev e do S
reunião também contou com a pres
seguinte programação: CVM (Sr Danie
dúvidas sobre a legalidade do proces
podem ser tomadas pelos cotistas 
Fernandes), que repassaram o histór
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqual
sobre o processo da companhia inves
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Gra

 Após isso, a reunião ficou res
a serem adotadas. Ficou marcada um
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 totalidade das ações da Companhia Cais Mauá 

a no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80” 

reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os
Deliberativo. Nessa reunião também foi inform
 sobre os reflexos da liquidação do fundo através

20, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária 
 de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n
iscutidas a seguinte ordem do dia: 1. relatar a liqu

Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da 

ceder o Fundo, na proporção de suas cotas, com

ões; 3 . destituição dos atuais membros do Cons

selho de Administração da Companhia, incluindo a i

ros assuntos de interesse da Companhia.” 
reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com o
liberativo. Nessa reunião também foi informado q

, mesmo tendo sido realizada quase um mês ante
1, a LAD Capital divulgou um comunicado aos co
ocesso de liquidação, sendo destacado principalm
 que, até o momento, passados mais de 06 (seis

cia das ações em livro próprio. Diante disso, a LA

ou entrem em contato através do e-mail contato@l

seja operacionalizada a entrega das ações da C

clusive a data de encerramento e liquidação defi

 comparecimento ensejará medidas judiciais para

 a conclusão da liquidação e encerramento do Fund

reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com o
liberativo. No qual foi evidenciado que já tinham 

informações sobre o processo de liquidação do fun
dministradora/gestora do FIP. Logo após a divulga
z um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação 
21, a LAD Capital mandou parte da documentaç

e do processo de liquidação. O que fez com 
 de Abril de 2021 entre diversos cotistas do FIP C
ia, Procuradora Jurídica do IpojucaPrev, do Sr Mar
o Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaP
esença de alguns representantes de outras instit
niel Maeda), que falou um pouco sobre a situação 
esso de liquidação do fundo com a entrega dos at
as para resolver esse problema; LAD Capital 
tórico do fundo a partir da assunção da LAD às fu
alini (Advogado contratado pela companhia invest

vestida contra a rescisão unilateral do Contrato de
Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019
estrita aos cotistas, que trocaram informações sob
ma nova reunião para o dia 07 de Maio de 2021,  
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uá do Brasil S.A., sociedade 

os membros do Comitê de 
rmado que foi solicitado o 
vés da entrega das ações da 

ia da Companhia Cais Mauá 
 número 13.072.557/001-80. 

iquidação do acionista Fundo 

a ICVM 578 2 . Informar que 

omo acionistas da empresa, 

onselho de Administração; 4. 
 a indicação do Presidente do 

 os membros do Comitê de 
 que a LAD ainda não tinha 
ntes. 
cotistas que trazia um breve 
lmente o “item 5: Frente ao 

eis) meses nenhum cotista a 

 LAD Capital, solicita que os 

@ladcapital.com.br, até o dia 

 Companhia. Frisa-se que a 

efinitiva do Fundo. Cabendo 

ara entrega das ações, para 

ndo.”  

 os membros do Comitê de 
m sido enviados diversos e-
fundo e diversos documentos 
lgação do comunicado acima 
ão dos documentos. 
tação solicitada e divulgou o 
m que a Lema Consultoria 
 Cais Mauá, inclusive, com a 
arcelo Marinheiro, Diretor de 
Prev. Além dos cotistas, a 

stituições, de acordo com a 
ão do FIP Cais Mauá, tirando 
 ativos e sobre as ações que 
l (Sr Luiz Favieri e André 

s funções de administrador e 
estida), que fez a atualização 
 de Arrendamento promovida 
019.4.04.7100.   
obre as possíveis estratégias 
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•  FIP GERAÇÃO DE ENERGIA
 
O Administrador do Fundo “

comunicado de adiamento para o dia
estava prevista para ser realizada no d

 
I. A substituição dos prestad

controladoria de ativos e tesouraria do
financeira inscrita no CNPJ/ME 42.06
Prestação de Serviços de Administraç
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“

II. Caso a deliberação do item 
substituição dos prestadores de serviç
Assembleia, (“Data de Transferência”
informada imediatamente aos cotistas

III. Caso a deliberação do item
moldes do NOVO ADMINISTRADOR
escrituração, custódia, e controladoria
nos termos da Proposta RJI, sendo c
NOVO ADMINISTRADOR. 

IV. Caso a deliberação do ite
contemplando as alterações acima, o
Transferência. 

V. Autorizar a definição pelos
obrigações para a transferência da ad

VI. Aprovação para que o Adm
aprovada contra o antigo gestor, já c
serviço. 

 
A troca do administrador do fun

sido aprovada de acordo com o quoru
os cotistas do fundo, foi alinhado entre
a inclusão do atual Administrador no
seus antigos gestores. De acordo com
Conselhos Deliberativo e Fiscal, oco
enviado para o Administrador do Fund

 
•  FII VECTOR QUELUZ LAJES
 
A PLANNER CORRETORA D

instituição financeira com registro n
administração de carteiras sob o nº 35
 nº 472, de 31 de outubro de 2008,
do VECTOR QUELUZ LAJES CORPO
nº 13.842.683/0001-76.(o “Fundo”), 
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IA MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001

 “BNY Mellon”, atendendo a solicitação de ou
 dia 13 de Maio de 2021 da Assembleia Geral d
o dia 13 de Abril de 2021 para deliberar sobre: 

adores de serviços de administração, escrituraç
 do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores M
.066.258/0001-30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), n
ração, Custódia, Controladoria e Escrituração apres
a (“Proposta RJI”). 
m I seja aprovada, a definição da data de transfe
rviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias 
ia”), sendo certo que após a definição da Data d

tas.  
tem I seja aprovada, alteração integral do Regula

R, em especial a alteração dos prestadores de s
oria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO A
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los prestadores de serviço do Fundo dos proce
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 DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o
 na Comissão de Valores Mobiliários para o 
 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do a
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, nos termos da Proposta de 
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sferência da administração e 
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 de Transferência, esta será 

ulamento do Fundo para os 
e serviços de administração, 
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do Regulamento do Fundo, 
iro dia útil seguinte à Data da 
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 pelo Escritório prestador de 

utro cotista, mas nunca tinha 
ós uma reunião apenas entre 
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a (“Administradora”), a ser 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relató

Rua do Comércio
Fone: (81) 3551

htt

realizada em primeira convocação no
Teams (a “Assembleia”), a fim de delib

  
(a) Deliberar sobre as d

de dezembro de 2020. 
 
A proposta de orientação de vo

Independentes sobre as demonstraçõ
S. S. (CRC 2SP-031.269/O-1) represe
A proposta será votada na reunião do 

 
 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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PARECER Nº 04/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos 
do IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 29 de abril de 2021, no desempenho de suas 
competências de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas 
alterações posteriores, após examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da 
Política de Investimentos referente a competência de março, deliberam por sua 
APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida 
reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão 
disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado. 

 

 

Ipojuca-PE, 30 de abril de 2021 

 

 

 

Eduardo José da Silva 
Matrícula n° 7999383/2 

Presidente do Comitê de Investimentos 
 

 

TacytoThemystocles M. de Azevedo 
Matrícula n° 69724 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva 
Matrícula n° 66614/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Aline Melo de Freitas 
Matrícula n° 1286/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Maurison da Costa Gomes 
Matrícula n° 2950/3 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 

 

 

 

 

 

Agrinaldo Araujo Junior 
Matrícula n° 67185/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 

 
 

Liliana Correia de Araújo 
Matrícula n° 635 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 
 

 
 

Vanusa Souza Nascimento 
Matrícula n° 66613/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 
 

 
 

Albérico Henrique dos Santos 
Matrícula n° 1276/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 

 
 
 

Diego Sóstenes da Costa 
Matrícula n° 66997/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
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PARECER Nº 04/2021 – CONSELHO FISCAL 
 

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de29 de abril de 2021, no desempenho de suas 
competências de que tratam os artigos66° e 67° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro 
de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer n° 02/2021 do Comitê de 
Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de março, deliberam e concordam por sua 
APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim 
como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site 
da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado. 

 
 

 

Ipojuca-PE, 30 de abril de 2021 

 

 

 
Márcio Fernando Soares Da Silva 

Matrícula N° 180006/0 
Presidente Do Conselho Fiscal 
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Matrícula N° 66641 
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Matrícula N° 650 
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Matrícula N° 69714/1 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 
 
 
 
 

Ednaldo Justino Dos Santos 
Matrícula N° 1251 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 
 
 
 
 

João Luiz Da Silva 
Matrícula N° 591 

Membro Suplente do Conselho Fiscal 
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254 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 24 de maio de 2021, 09:37:47

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA Assinou (Conta d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email:
Marcio_0211@hotmail.com - IP: 187.1.175.81 (187.1.175.81 porta: 37362) - Geolocalização: -8.4011739
-35.0498184 - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2021-05-18T13:30:50-03:00

18 May 2021, 14:02:31
SEVERINO GONCALVES DE ASSIS GUERRA Assinou WhatsApp: +558198***4560 - IP: 131.255.219.0
(131.255.219.0 porta: 42738) - Documento de identificação informado: 051.408.894-04 - DATE_ATOM:
2021-05-18T14:02:31-03:00

18 May 2021, 15:05:21
SEVERINO PAULO DA FONSECA Assinou WhatsApp: +558199***9046 - IP: 164.163.12.130
(ip-164.163.12.130.litoralnet.psi.br porta: 60924) - Geolocalização: -8.5550808 -35.0224641 - Documento de
identificação informado: 770.434.724-15 - DATE_ATOM: 2021-05-18T15:05:21-03:00

20 May 2021, 12:13:10
JOÃO LUIZ DA SILVA Assinou WhatsApp: +558199***3449 - IP: 179.189.242.186 (179.189.242.186 porta: 14020) -
Documento de identificação informado: 760.211.308-04 - DATE_ATOM: 2021-05-20T12:13:10-03:00

Hash do documento original
(SHA256):93770a818b247df7f80ae43fd5805b7480e12662599f484243ed9d21d1ea88af
(SHA512):f3ce5de17cb9b95ff3bd64277e0c0f19d0e33e0b448b98f0348d9bec0c1dd20d8f3a063d0b4e78902c4ec9e1d78f86e2c72ec7c1137f8b97ff87740fc2bbbddc

Hash dos documentos anexos
Nome: 01. Março 2021 - Relatório analitico LEMA.pdf
(SHA256):075925fec82614e37a4e979668d45791c4afbb4fd1b6fb6944c718ac38cdf7a3
(SHA512):fb98fed2cace6cb466c938ced4063bdb9afacf2710cf52af58dcd6fa058669acc2c712afe998a433559a6a3d5edbe9155a71cba497b8798595f05402fd971e00

Nome: 02. Relatório de acompanhamento P.I. 04-21.pdf
(SHA256):56cf8804793573608237255ea967b339d4a1f9f53d4f8f6a0d8573018e42d77c
(SHA512):0a08572f4d1219d1691853ade6dc46293b6a96a551cef963a629f482578086fbf9ae0e7c7967c4e3a692f33335171cebc5ab2d80e830dfe3210d3a84f559313e

Nome: 03. Parecer Conselho Fiscal - Relatório de Acomp. da P.I. 04-21.pdf
(SHA256):298071a449d48005c84dc96c6be3565486d2a59bd66f55ce1ba87029f8bd2055
(SHA512):2c116e79f1b47e4debd0616d4aaef76890f100c2e37792171d580abfb342d67a9ebf223b09b4173371feb7da804071d60a9f57e9621ff90e3199c99aa1aa07aa

Nome: 04. Apresentação Março e ALOCAÇÃO Abril _IPOJUCAPREV.pdf
(SHA256):5ec8789b6b537205f38ac43b3037028abc9ac4c368cea29a6eb9a8be02c877a1
(SHA512):9a8b734faef39ef377e9a1525384f9a2be0f2af68e33910702932db2dade1b7b59cd4cb29e139a5883106a9eec22323b7647a2f4534eaeb2c19d4d35e813a7cc

Nome: 05. Convocação AGE 19-05-2021 + Manifestação de Voto.pdf
(SHA256):0a6d0c5be59df13dd8290b26455fd6240909b47f9ce1699d062660829d2d0686
(SHA512):c5ec20dce46f2dba986d51fc99469f77dac982c864732c26961ee6e15b584f4009450229eecb5e406ef4f8b825b09a6299ea6d2060a6b46d0be6a824c220e7e6

Nome: 06. Dfs e Relatório da auditoria Vector Queluz FII - 31-12-20.pdf
(SHA256):516131bfda71341505545912b179cdf45a51eccedd0707a07c0274248ab6ebbe
(SHA512):adf9dc372d4c6426ecfd1aff6fb62cefb62e05bd716fbccabe3a1cf03681c708710dac6172e6b6288243dd02889ba6f2c00da68bca8602de6a30be2202d74a59

Nome: 07. 2021.04.07 Convocação AGC Geração FIP vf com anexo.pdf
(SHA256):5dff2b0974f6f98180c466e499c0240cf043c97e7ebc4ef2cb692d2f9e5389a9
(SHA512):872b44b29450cfcdd65d450132557e9784c5c27b1224d188bf2a6ef892924c1d386293605c41117eb220c6db9f748dd46eba48816a31d7ee04980371ee9010ba

Nome: 08. Limites de Alçadas.pdf
(SHA256):bd1cda1a613be5dce21747950865db6cb963c26dbfb3cd191f1dbaee82ac17cc
(SHA512):b7f14b7d7afe4771de2cbc6603c013e0d9b63bc8b31c82db168329719cb13db1d2bb6724ba7d02ba5cfe04333d70c167b8cad9b8e325467ae9489daf0af05ac1

https://www.google.com.br/maps/search/-8.4011739 -35.0498184
https://www.google.com.br/maps/search/-8.4011739 -35.0498184
https://www.google.com.br/maps/search/-8.5550808 -35.0224641
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