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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 
Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; 
política e diretrizes de investimentos dos re
organização e operação do FUNPREI. 

1.2. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
Investimento; e Diretoria Administrativa
deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenc
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qua
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 
Investimentos.  

1.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de 
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de 
pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de 
natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabili
investimentos e tudo que lhe norteia. 

A composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016).
Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 
anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022.
que não vinham participando das reuniões e/ou tinham so
10 de Maio de 2021 foi editada, deixando a composição conforme tabela abaixo:
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AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem como 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 

, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a 
política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes à 
organização e operação do FUNPREI.  

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 

deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o 
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de 
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qua
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 

DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de 
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de janeiro de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado 
pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de 

o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 
investimentos e tudo que lhe norteia.  

composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016).
Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 2019 designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 
anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 
que não vinham participando das reuniões e/ou tinham solicitado dispensa da função, a P

foi editada, deixando a composição conforme tabela abaixo: 
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) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem como 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 

, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, 
os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a 

avaliações atuariais e propor ajustes à 

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 

deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 
iário Municipal e as leis gerais; Representar o IpojucaPrev 

se por manter as informações sobre a carteira de 
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de setembro de 2010, 
de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado 

pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de 
o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
dade, solvência e liquidez dos 

composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). A 
designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 
licitado dispensa da função, a Portaria n° 3886/2021 de 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 
 

Este relatório de acompanhamento tem o
servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 
qualitativos da carteira de investimentos,
Investimento vigente. Detalhando os 
gerenciamento de risco, o contexto econômico
patrimonial, a atualização da lista de instituições
pertinentes a Diretoria de Investimentos no 
sempre a transparência perante os mesmos
para uma gestão mais eficaz e eficiente

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas 
Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimen
para o IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no 
estabelecidas por Leis Municipais, pelo
emanadas pela Secretaria de Previdência 
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada

3. CENÁRIO MACROECON
 
3.1. CENÁRIO INTERNACIONAL
 
Com boas campanhas de vacinação implementadas em vários países, a abertura das atividades na zona 

do euro apresenta-se de forma mais homogênea, gerando otimismo com a recuperação econômica do bloco. O 

NOME MATRÍCULA TIPO DE 
VÍNCULO

TACYTO THEMYSTOCLES 
MORAIS DE AZEVEDO  

69724 EFETIVO

ANDERSON JOFRE 
GOMES DA SILVA 

66615/1 EFETIVO

AGRINALDO ARAÚJO 
JÚNIOR 

67185 EFETIVO

MARIA DE LOURDES 
CELESTINO MUNIZ DE 
SOUZA  

1081/1 EFETIVO

MARCELO VILAS BOAS 
MARINHEIRO DA SILVA  

66614/1 EFETIVO

VANUSA SOUZA 
NASCIMENTO 

66613/1 EFETIVO

ALINE MELO DE FREITAS  1286/1 EFETIVO

ALBÉRICO HENRIQUE 
DOS SANTOS  

1276/1 EFETIVO

HELTON CARLOS DE 
ALBUQUERQUE 
FERREIRA 

71917/3 COMISSIONADO

DIEGO SÓSTENIS DA 
COSTA 

66997/1 EFETIVO
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OBJETIVO DO RELATÓRIO  

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente
aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
ento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indicadores de dese

contexto econômico, político e social interno e externo, 
lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes

pertinentes a Diretoria de Investimentos no mês de Maio de 2021. Desta forma contribuindo
os mesmos e aos órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir 

ais eficaz e eficiente do RPPS.  

ste relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram 
estabelecidas por Leis Municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas 

ia de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos 
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

Com boas campanhas de vacinação implementadas em vários países, a abertura das atividades na zona 
se de forma mais homogênea, gerando otimismo com a recuperação econômica do bloco. O 

TIPO DE 
VÍNCULO 

REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 
ADMINISTRAÇÃO  

SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. FINANÇAS  SUPLENTE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA TITULAR 

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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externalizar prioritariamente a todos os 
aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e 

, demonstrando a evolução 
a receber aportes e demais assuntos 

contribuindo e priorizando como 
de auditoria. Além de contribuir 

mensal e o acompanhamento da Política de 
tos que é de extrema relevância 
mencionado seguiram as normas 

CMN, como também as normas 
ME e, a cada dia, tentamos 

Com boas campanhas de vacinação implementadas em vários países, a abertura das atividades na zona 
se de forma mais homogênea, gerando otimismo com a recuperação econômica do bloco. O 

ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TITULAR  CPA-10 12/03/2024 

SUPLENTE CPA-20 07/03/2023 

TITULAR  CGRPPS 27/01/2024 

SUPLENTE CGRPPS 22/10/2021 

TITULAR  CEA 28/01/2022 

SUPLENTE     

TITULAR  CGRPPS 20/02/2022 

SUPLENTE     

TITULAR    CGRPPS 13/06/2025  

SUPLENTE     
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índice de gerentes de compra (PMI) composto da zona do 
atingiu o patamar mais alto em 39 anos.

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI) avançou 0,6% em maio acumulando uma alta de 5% no 
ano, acima do 0,4% esperado pelo mercado, segundo dados da Refinitiv.
desde 2008, mesmo assim, as autoridades monetárias do país afirmam que o FED trabalha com a possibilidade 
de uma inflação um pouco acima da meta, até que a atividade econômica retorne ao patamar pré

 
Em meio ao temor envolvendo a inflação, os EUA projetam aumentar os estímulos e elevar a liquidez 

mundial, já que o presidente Joe Biden busca propor US$ 6 trilhões em investimentos e gastos federais para 
2022. 

 
O novo ciclo de alta das commodities no mercado inte

e o governo do país já estuda medidas para controle dos preços desses ativos. A taxa anual de inflação ao 
produtor chinês (PPI) subiu 9% em maio e chegou ao patamar mais alto em pelo menos 13 anos.

 
O temor em torno da inflação nos EUA, em um momento que os índices acionários do país atingiram 

recordes, gerou uma saída de capitais dos EUA para mercados emergentes fazendo com que os principais 
índices acionários americanos figurassem a maior parte do mês no c
as quedas e fechou o mês em alta de 0,55%, enquanto o NASDAQ caiu 1,26%.

 
3.2. CENÁRIO NACIONAL 

O IPCA de maio acelerou 0,83%, o maior resultado para o mês desde 1996, segundo dados do IBGE. Os 
nove grupos pesquisados apresentaram alta no mês, sendo Habitação o grupo que mais impactou o índice geral. 
Com uma alta de 5,37% em virtude da implementação 
esse o item que mais pesou no índice. O IPCA já acumula alta de 3,22% no ano e 8,06% nos últimos 12 meses. 
Vale salientar também uma deterioração nas expectativas em torno da inflação no Brasil, cheg
para o final de 2021, segundo o relatório Focus do Banco Central.

Já o IGP-M subiu 4,10% em maio, acumulando alta de 14,39% no ano e 37,04% nos últimos 12 meses. O 
que mais impactou o índice em maio, foi a variação do Minério de Ferro e d
20,64% e 18,65%, respectivamente. 

Os dados de inflação bem acelerados embasam a mudança na condução da política monetária pelo 
Banco Central. Na última reunião do COPOM, realizada no início de maio, a decisão foi por elevar 
em 0,75 p.p, deixando claro no comunicado ao mercado a tendência de elevar novamente em de 0,75 p.p na 
próxima reunião. 

Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país chegou a 14,7% no primeiro trimestre de 2021, 
registrando o maior número de desempregados da série histórica, iniciada em 2012. A renda média dos 
trabalhadores brasileiros ficou 0,9% abaixo do nível apresentado no último trimestre de 2020.

O PIB do Brasil surpreendeu com crescimento de 1,2% no primeiro trimestre do ano e volta ao pa
pré-pandemia. O setor Agropecuário teve crescimento de 5,7% no período, enquanto 
cresceram 0,7% e 0,4%, respectivamente. Vale salientar que o período é marcado pela implementação de novas 
medidas de isolamento social para control
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índice de gerentes de compra (PMI) composto da zona do euro avançou de 53,8 em abril para 56,9 em maio e 
atingiu o patamar mais alto em 39 anos. 

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI) avançou 0,6% em maio acumulando uma alta de 5% no 
ano, acima do 0,4% esperado pelo mercado, segundo dados da Refinitiv. O resultado anualizado é o mais alto 
desde 2008, mesmo assim, as autoridades monetárias do país afirmam que o FED trabalha com a possibilidade 
de uma inflação um pouco acima da meta, até que a atividade econômica retorne ao patamar pré

ao temor envolvendo a inflação, os EUA projetam aumentar os estímulos e elevar a liquidez 
mundial, já que o presidente Joe Biden busca propor US$ 6 trilhões em investimentos e gastos federais para 

O novo ciclo de alta das commodities no mercado internacional aumentou os custos de produção na China 
e o governo do país já estuda medidas para controle dos preços desses ativos. A taxa anual de inflação ao 
produtor chinês (PPI) subiu 9% em maio e chegou ao patamar mais alto em pelo menos 13 anos.

em torno da inflação nos EUA, em um momento que os índices acionários do país atingiram 
, gerou uma saída de capitais dos EUA para mercados emergentes fazendo com que os principais 

índices acionários americanos figurassem a maior parte do mês no campo negativo. O S&P 500 ainda reverteu 
as quedas e fechou o mês em alta de 0,55%, enquanto o NASDAQ caiu 1,26%. 

O IPCA de maio acelerou 0,83%, o maior resultado para o mês desde 1996, segundo dados do IBGE. Os 
nove grupos pesquisados apresentaram alta no mês, sendo Habitação o grupo que mais impactou o índice geral. 
Com uma alta de 5,37% em virtude da implementação da bandeira tarifária vermelha na 

item que mais pesou no índice. O IPCA já acumula alta de 3,22% no ano e 8,06% nos últimos 12 meses. 
Vale salientar também uma deterioração nas expectativas em torno da inflação no Brasil, cheg
para o final de 2021, segundo o relatório Focus do Banco Central. 

M subiu 4,10% em maio, acumulando alta de 14,39% no ano e 37,04% nos últimos 12 meses. O 
que mais impactou o índice em maio, foi a variação do Minério de Ferro e da Cana de Açúcar, que avançaram 

 

Os dados de inflação bem acelerados embasam a mudança na condução da política monetária pelo 
Banco Central. Na última reunião do COPOM, realizada no início de maio, a decisão foi por elevar 
em 0,75 p.p, deixando claro no comunicado ao mercado a tendência de elevar novamente em de 0,75 p.p na 

Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país chegou a 14,7% no primeiro trimestre de 2021, 
sempregados da série histórica, iniciada em 2012. A renda média dos 

trabalhadores brasileiros ficou 0,9% abaixo do nível apresentado no último trimestre de 2020.

O PIB do Brasil surpreendeu com crescimento de 1,2% no primeiro trimestre do ano e volta ao pa
pandemia. O setor Agropecuário teve crescimento de 5,7% no período, enquanto 

cresceram 0,7% e 0,4%, respectivamente. Vale salientar que o período é marcado pela implementação de novas 
medidas de isolamento social para controle da pandemia. 
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euro avançou de 53,8 em abril para 56,9 em maio e 

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI) avançou 0,6% em maio acumulando uma alta de 5% no 
O resultado anualizado é o mais alto 

desde 2008, mesmo assim, as autoridades monetárias do país afirmam que o FED trabalha com a possibilidade 
de uma inflação um pouco acima da meta, até que a atividade econômica retorne ao patamar pré-pandemia. 

ao temor envolvendo a inflação, os EUA projetam aumentar os estímulos e elevar a liquidez 
mundial, já que o presidente Joe Biden busca propor US$ 6 trilhões em investimentos e gastos federais para 

rnacional aumentou os custos de produção na China 
e o governo do país já estuda medidas para controle dos preços desses ativos. A taxa anual de inflação ao 
produtor chinês (PPI) subiu 9% em maio e chegou ao patamar mais alto em pelo menos 13 anos. 

em torno da inflação nos EUA, em um momento que os índices acionários do país atingiram 
, gerou uma saída de capitais dos EUA para mercados emergentes fazendo com que os principais 

ampo negativo. O S&P 500 ainda reverteu 

O IPCA de maio acelerou 0,83%, o maior resultado para o mês desde 1996, segundo dados do IBGE. Os 
nove grupos pesquisados apresentaram alta no mês, sendo Habitação o grupo que mais impactou o índice geral. 

da bandeira tarifária vermelha na energia elétrica sendo 
item que mais pesou no índice. O IPCA já acumula alta de 3,22% no ano e 8,06% nos últimos 12 meses. 

Vale salientar também uma deterioração nas expectativas em torno da inflação no Brasil, chegando a 5,44% a.a. 

M subiu 4,10% em maio, acumulando alta de 14,39% no ano e 37,04% nos últimos 12 meses. O 
a Cana de Açúcar, que avançaram 

Os dados de inflação bem acelerados embasam a mudança na condução da política monetária pelo 
Banco Central. Na última reunião do COPOM, realizada no início de maio, a decisão foi por elevar a taxa Selic 
em 0,75 p.p, deixando claro no comunicado ao mercado a tendência de elevar novamente em de 0,75 p.p na 

Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país chegou a 14,7% no primeiro trimestre de 2021, 
sempregados da série histórica, iniciada em 2012. A renda média dos 

trabalhadores brasileiros ficou 0,9% abaixo do nível apresentado no último trimestre de 2020. 

O PIB do Brasil surpreendeu com crescimento de 1,2% no primeiro trimestre do ano e volta ao patamar 
pandemia. O setor Agropecuário teve crescimento de 5,7% no período, enquanto Indústria e Serviços 

cresceram 0,7% e 0,4%, respectivamente. Vale salientar que o período é marcado pela implementação de novas 
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O resultado do PIB também refletiu em elevação nas expectativas de crescimento econômico do país em 
2021. Segundo dados do relatório Focus, a expectativa quanto ao crescimento do PIB brasileiro em 2021 chegou 
a 4,36%, enquanto para 2022 a taxa é de 2,31%.

As medidas de isolamento social alinhadas a uma aceleração no ritmo de vacinação em território nacional 
refletiram em queda no número de mortes diárias por Covid
ANVISA se aproxima da aprovação do uso emergencial da vaci
assinou contratos para compras de novas doses de vacinas já utilizadas.

Apesar da CPI da Covid-19 continu
instabilidade política, os mercados têm
refletido em volatilidade. 

O fluxo de capitais de países avançados para mercados emergentes, aliado ao ciclo de alta nos preços 
das commodities no mercado internacional,
Ibovespa manteve a tendência de alta desde o início do mês e fechou em patamar recorde a 126.215 pontos. O 
índice teve alta de 6,16% no mês e acumula alta de 6,05% no ano.

A alta da inflação tem pressionado os juros de curto prazo, enquanto a atividade econômica tem mostrado 
indícios de que não deverá ter tantas dificuldades como no ano de 2020. Este cenário levou a um movimento 
bem peculiar da curva de juros, abrindo nos vértices mais curtos e 
de um risco fiscal um pouco mais controlável.

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenhos distintos entre os principais índices de renda 
fixa. O destaque positivo ficou com o IMA
atuarial no período. 

Assim como apresentado em abril, no mês de maio houve uma valorização cambial, com o dólar fechando 
o mês em queda de 3,17%, cotado a R$ 5,23. O fluxo de recursos para países emergentes e a “n
da taxa de juros do país influenciaram para esta queda do dólar frente ao real.
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O resultado do PIB também refletiu em elevação nas expectativas de crescimento econômico do país em 
2021. Segundo dados do relatório Focus, a expectativa quanto ao crescimento do PIB brasileiro em 2021 chegou 

xa é de 2,31%. 

As medidas de isolamento social alinhadas a uma aceleração no ritmo de vacinação em território nacional 
refletiram em queda no número de mortes diárias por Covid-19 e redução na taxa de contaminação no país. A 

do uso emergencial da vacina Russa Sputnik V, enquanto o Governo Fe
assinou contratos para compras de novas doses de vacinas já utilizadas. 

19 continuar avançando contra aliados do Governo F
os mercados têm “ignorado” o debate em torno do tema e as investigações não tem 

O fluxo de capitais de países avançados para mercados emergentes, aliado ao ciclo de alta nos preços 
das commodities no mercado internacional, favoreceram algumas empresas brasileiras listadas em bolsa. O 
Ibovespa manteve a tendência de alta desde o início do mês e fechou em patamar recorde a 126.215 pontos. O 
índice teve alta de 6,16% no mês e acumula alta de 6,05% no ano. 

m pressionado os juros de curto prazo, enquanto a atividade econômica tem mostrado 
indícios de que não deverá ter tantas dificuldades como no ano de 2020. Este cenário levou a um movimento 
bem peculiar da curva de juros, abrindo nos vértices mais curtos e fechando nos vértices mais longos, em virtude 
de um risco fiscal um pouco mais controlável. 

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenhos distintos entre os principais índices de renda 
fixa. O destaque positivo ficou com o IMA-B, IMA-B 5+ e IDKA IPCA 2A, que conseguiram superar a meta 

Assim como apresentado em abril, no mês de maio houve uma valorização cambial, com o dólar fechando 
o mês em queda de 3,17%, cotado a R$ 5,23. O fluxo de recursos para países emergentes e a “n
da taxa de juros do país influenciaram para esta queda do dólar frente ao real. 
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O resultado do PIB também refletiu em elevação nas expectativas de crescimento econômico do país em 
2021. Segundo dados do relatório Focus, a expectativa quanto ao crescimento do PIB brasileiro em 2021 chegou 

As medidas de isolamento social alinhadas a uma aceleração no ritmo de vacinação em território nacional 
19 e redução na taxa de contaminação no país. A 

na Russa Sputnik V, enquanto o Governo Federal 

ar avançando contra aliados do Governo Federal gerando mais 
“ignorado” o debate em torno do tema e as investigações não tem 

O fluxo de capitais de países avançados para mercados emergentes, aliado ao ciclo de alta nos preços 
favoreceram algumas empresas brasileiras listadas em bolsa. O 

Ibovespa manteve a tendência de alta desde o início do mês e fechou em patamar recorde a 126.215 pontos. O 

m pressionado os juros de curto prazo, enquanto a atividade econômica tem mostrado 
indícios de que não deverá ter tantas dificuldades como no ano de 2020. Este cenário levou a um movimento 

fechando nos vértices mais longos, em virtude 

Este movimento da curva de juros refletiu em desempenhos distintos entre os principais índices de renda 
IPCA 2A, que conseguiram superar a meta 

 
Assim como apresentado em abril, no mês de maio houve uma valorização cambial, com o dólar fechando 

o mês em queda de 3,17%, cotado a R$ 5,23. O fluxo de recursos para países emergentes e a “normalização” 
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Mesmo com a instabilidade apresentada, o S&P
atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real impactou negativamente o Global BDRX 
que fechou o mês com queda de 3,85%.

 

4. ATUALIZAÇÃO E NOVOS CREDENCIAMENTOS 
INVESTIMENTOS 

Para o procedimento de seleção das Institui
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 
MPS nº 519/2011. A Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010,
permitindo novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 
ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
3.922/2010). Com isso, foi verificada
divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º
Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes
instituicoes-e-produtos-de-investimento/

 
No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 

de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria 

Durante o mês de Junho de 2021, 
Fundos de Investimento abaixo. A deliberação sobre o
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

INSTITUIÇÃO 

RJI CORRETORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA

 
Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes
de credenciamento. As Instituições que possuem seus creden
acompanhadas internamente pela Diretoria

 
5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
destinados ao pagamento dos benefício
Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
Investimentos em conjunto com a empresa de 
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos 
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Mesmo com a instabilidade apresentada, o S&P 500 conseguiu reverter o cenário e fechou o mês 
atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real impactou negativamente o Global BDRX 
que fechou o mês com queda de 3,85%. 

NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerad
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

ão CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010,
novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 
3.922/2010). Com isso, foi verificada a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 
divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento
investimento/”. 

, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 
de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

de 2021, foi analisada a documentação da Instituição Financeira
. A deliberação sobre o credenciamento será realizada

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

CNPJ PRESTADOR 

RJI CORRETORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA 42.066.258/0001-30 Administrador/ 

Custodiante 

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do 
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer risco oportuno.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do I

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimento
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rent
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500 conseguiu reverter o cenário e fechou o mês 
atingindo cotação recorde. Apesar disto, a queda do dólar frente ao real impactou negativamente o Global BDRX 

DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE 

ções Financeiras foi considerada toda a regulamentação 
prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

ão CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010, 
novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e 
do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 

a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 
E da Portaria MPS nº 519/2011, no 
rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 
de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 

nº 70 de 02 de Junho de 2021. 

foi analisada a documentação da Instituição Financeira e seu respectivo 
será realizada na reunião do Comitê de 

 CATEGORIA 

Demais Adm e 
Gestores 

estão contidas no site do mesmo 
seguinte endereço eletrônico: 

com os respectivas formulários e datas 
ciamentos suspensos são mensalmente 

risco oportuno. 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 
concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de 

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
e os membros do comitê de investimentos. No 

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-
princípios de segurança, rentabilidade, 
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solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resul
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando
riscos inerentes a carteira e ao mercado 
intrínseco) evitando que a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
que com uma diversificação eficiente
diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários
maior segurança e  liquidez, que resultará
deste relatório. 

5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do 
carteira: 
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solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, 
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.  

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 
ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários
que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de Maio/2021 com os
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solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Dessa forma, a 
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de aperfeiçoá-la e 

a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, 

objetivo de mitigar ao máximo os 
xposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e 
que também serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 
ALOCAÇÃO 

 Por causa da valorização expressiva dos ativos em renda variável mês, a carteira de investimentos teve 
um desenquadramento passivo, pois finalizou o mês com um percentual de 30,44% nesse tipo de ativo, sendo o 
limite máximo de 30%. Ao ser enviado o DAIR do mês, foi dada a notificação 2021.006470
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

Por causa da valorização expressiva dos ativos em renda variável mês, a carteira de investimentos teve 
um desenquadramento passivo, pois finalizou o mês com um percentual de 30,44% nesse tipo de ativo, sendo o 

do o DAIR do mês, foi dada a notificação 2021.006470
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

Por causa da valorização expressiva dos ativos em renda variável mês, a carteira de investimentos teve 
um desenquadramento passivo, pois finalizou o mês com um percentual de 30,44% nesse tipo de ativo, sendo o 

do o DAIR do mês, foi dada a notificação 2021.006470-01. Como medida de 
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contingência prevista na Política de Investimentos, foram feitos o resgate dos seguintes valores durante o mês 
de Junho de 2021: Resgate total do valor investido no Fundo ITAÚ DIVIDEND
62, Enquadramento art. 8º, Inciso II, Alínea “a”, que atualizado estava no valor de R$ 
R$ 1.900.000,00 do CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA, CNPJ 15.154.220/0001
II, Alínea “a”. O saldo proveniente desses resgates foi aplicado nos seguintes fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 
2A TP FI RF LP, CNPJ 14.386.926/0001
3.826.772,05 e; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001
enquadramento art. 7º, Inciso I, Alínea “b” aplicação de R$ 1.900.000,00, fazendo com que a car
novamente enquadrada nos limites previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010. A referida notificação foi 
respondida no sistema CADPREV e a Secretaria de Previdência já regularizou a situação.

5.3. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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contingência prevista na Política de Investimentos, foram feitos o resgate dos seguintes valores durante o mês 
de Junho de 2021: Resgate total do valor investido no Fundo ITAÚ DIVIDENDOS FIA, CNPJ 02.887.290/0001
62, Enquadramento art. 8º, Inciso II, Alínea “a”, que atualizado estava no valor de R$ 3.826.772,05
R$ 1.900.000,00 do CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA, CNPJ 15.154.220/0001-47, enquadramento art. 8º, Inciso 
II, Alínea “a”. O saldo proveniente desses resgates foi aplicado nos seguintes fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 

26/0001-71, enquadramento art. 7º, Inciso I, Alínea “b” aplicação de R$ 
e; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001

enquadramento art. 7º, Inciso I, Alínea “b” aplicação de R$ 1.900.000,00, fazendo com que a car
novamente enquadrada nos limites previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010. A referida notificação foi 
respondida no sistema CADPREV e a Secretaria de Previdência já regularizou a situação.

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  

IÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 
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contingência prevista na Política de Investimentos, foram feitos o resgate dos seguintes valores durante o mês 
OS FIA, CNPJ 02.887.290/0001-

3.826.772,05; e Resgate de 
47, enquadramento art. 8º, Inciso 

II, Alínea “a”. O saldo proveniente desses resgates foi aplicado nos seguintes fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 
71, enquadramento art. 7º, Inciso I, Alínea “b” aplicação de R$ 

e; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55, 
enquadramento art. 7º, Inciso I, Alínea “b” aplicação de R$ 1.900.000,00, fazendo com que a carteira tivesse 
novamente enquadrada nos limites previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010. A referida notificação foi 
respondida no sistema CADPREV e a Secretaria de Previdência já regularizou a situação. 
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 5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

 
 5.6. ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA

 Os indicadores chamados popularmente no mercado
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 
Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
comparação também a rentabilidade da carteira: 
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5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices 
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
comparação também a rentabilidade da carteira:  
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enchmarks formam um conjunto de índices 
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
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5.7. RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos
desempenho no período de referência:
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de Maio/2021 do FUNPREI teve o seguinte 
desempenho no período de referência: 
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do FUNPREI teve o seguinte 
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5.8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de 
na Política de Investimentos. Para todas as movimentações
denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 
detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação
podendo ser acessado através do Link:
apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 
movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  Movimenta
ção 

086/2021  R$  
3.000.000,00  Resgate
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 

APLICAÇÃO E RESGATES  

autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré
. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

“Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimentações são minuciosamente 
das, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

Link:  https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos

se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resum

realizadas no mês de Maio de 2021:  

Movimenta CNPJ Fundo Nome Fundo Efetivação

esgate 14.508.605/0001-00 

CAIXA BRASIL 
IRF-M TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

04/05/2021
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acordo com os limites de alçadas pré-definidos 
são preenchidos os formulários 

as movimentações são minuciosamente 
. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

Data 
Efetivação 

Alçada de 
deliberação 

04/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 
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087/2021  R$  
3.000.000,00  Aplicação

088/2021  R$     
241.410,99  Amortização

090/2021  R$  
6.594.219,10  Resgate

095/2021  R$  
3.594.197,15  Aplicação

096/2021  R$  
3.000.000,00  Aplicação

094/2021  R$  
6.000.000,00  Resgate

098/2021  R$  
6.000.000,00  Aplicação
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plicação 30.036.235/0001-02 

CAIXA INDEXA 
BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO 

LP 

04/05/2021

Amortização 13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 

CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

05/05/2021

esgate 03.660.879/0001-96 
BRADESCO 

SELECTION FI 
AÇÕES 

06/05/2021

plicação 11.977.794/0001-64 

BTG PACTUAL 
ABSOLUTO 

INSTITUCIONAL 
FIC AÇÕES 

12/05/2021

plicação 34.525.068/0001-06 
SULAMÉRICA 

SELECTION FIC 
AÇÕES 

12/05/2021

esgate 11.458.144/0001-02 
SULAMÉRICA 
EQUITIES FI 

AÇÕES 
11/05/2021

plicação 34.525.068/0001-06 
SULAMÉRICA 

SELECTION FIC 
AÇÕES 

14/05/2021
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04/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

05/05/2021 

Recebimento da 6ª 
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 27/04/2021, 
conforme disposto 

no Art.22 §3 do 
Regulamento. 

06/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

12/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

12/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

11/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

14/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 
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099/2021  R$       
57.045,29  Resgate

102/2021  R$       
57.045,29  Aplicação

107/2021  R$  
1.622.916,46  Aplicação

 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o C
administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 
necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 
para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. 
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 
vigente. 

Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
a carteira, serão observadas as referências abaixo 
reavaliação destes ativos sempre que as referências pré
ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor
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esgate 15.486.093/0001-83 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA 
FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

17/05/2021

plicação 25.078.994/0001-90 

BB ALOCAÇÃO 
ATIVA FIC RENDA 

FIXA 
PREVIDENCIÁRIO 

20/05/2021

plicação 30.036.235/0001-02 

CAIXA INDEXA 
BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO 

LP 

21/05/2021

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001
administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 
necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos 
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecido
destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem 

3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.
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29/04/2021. 

17/05/2021 
Recebimento 
automático de 

cupom 

20/05/2021 

Aplicação do saldo 
proveniente do 
pagamento do 

cupom do fundo 
vértice, conforme 

APR 099/2021 

21/05/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 

estudo de 
alocação, realizada 

na reunião CI Nº 
04/2021, no dia 

29/04/2021. 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 
NPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 
necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre 
Depois, a divisão foi feita considerando a 

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

cento) do valor alocado neste segmento. 

alocado neste segmento. 
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7.1 RENDA FIXA 

 7.1.1 RENDA FIXA – FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ

 Fundos que investem em Títulos 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN
com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 
vencimento dos seus papéis: 

 IRF-M, TPF pré-fixado sem especificação de prazo dos títulos; 
 IRF-M1, TPF pré-fixado com prazo de até 1 ano;
 IRF-M1+, TPF pré-fixado com prazo maior do que 1 ano.

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com o
verificado no gráfico de retorno acumulado e
com o período de 2 anos. 
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FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ-FIXADOS 

ítulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

sem especificação de prazo dos títulos;  
fixado com prazo de até 1 ano; 

fixado com prazo maior do que 1 ano. 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também pode ser 

de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 
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prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Série F ou Tesouro Prefixado 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
, conforme também pode ser 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 
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7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 
IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também
com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 
de acordo com essas divisões: 

 IMA-B, TPF indexado à inflação 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 
gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período 
de 2 anos.  
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FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO 

ítulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;  

os dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. No longo prazo, os dois ativos
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período 
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indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

são classificados de acordo 
dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
o longo prazo, os dois ativos 

conforme pode ser verificado no 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período 
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 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
o seu benchamak, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 
ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos
fundo que superou levemente o limite de VAR definido na política de investimentos foi exatamente o Sulamerica 
Juro Real Curto FI RF LP, com 3,53% no períod

Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 
anos. Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024
IMA-B 5, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento
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indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
s demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos
fundo que superou levemente o limite de VAR definido na política de investimentos foi exatamente o Sulamerica 

, com 3,53% no período. 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 
, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento. 
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Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
s demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. O único 
fundo que superou levemente o limite de VAR definido na política de investimentos foi exatamente o Sulamerica 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

 

D4Sign eaa46775-2e70-424d-8319-95e64c1e9b54 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

Rua do Comércio, nº152 
Fone: (81) 3551

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

 
 IMA-B 5+ , TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;
 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF
investimentos, mesmo com o IMA-B 5+
padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimen
prazo menor do que outros que formam índice, 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO ATIVA

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações 
preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas f
benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 
papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN
Juros Semestrais). 

Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos.
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B 5+ , TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais; 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
B 5+ tendo ultrapassado, devido a sua maior volatilidade.

padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimen
prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES 

gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
 formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

(as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos. 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
, devido a sua maior volatilidade. O fundo mantém um 

padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, 
diagrama de dispersão abaixo, 

 

gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

uturas. Para esse ativo, foi considerado como 
formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
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Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter 
mais diferentes entre si. Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referêcia, p
desempenho do Fundo Caixa Gestão Estratégica 
teve um retorno maior do que os out
verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

7.1.4 RENDA FIXA – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa. 

O único ativo presente na carteira que 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 
aplicações e resgates são feitos de forma au
necessidade de utilização do recurso. 
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Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter 
Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referêcia, p

Fundo Caixa Gestão Estratégica nos períodos de referência, podemos perceber que o fundo 
que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa.  

na carteira que é comparado ao CDI, é o Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 
aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 
necessidade de utilização do recurso.  
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Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referêcia, podemos destacar o 

podemos perceber que o fundo 
ros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme também pode ser 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 
altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 

tomática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 
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Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno com
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

 

7.2 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é uma
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como
outros, de acordo com a sua política d

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 
Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 an
tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.
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Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa

, de acordo com a sua política de investimentos.  

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

edominante de investimento no exterior, será classificado no item 
Com Hedge Cambial. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao 
tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado. 
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Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
s com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

 

que tem uma política de 
renda fixa, ações, câmbio, entre 

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

edominante de investimento no exterior, será classificado no item 7.4.1 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

Porém, essa característica é comum devido ao 
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7.3 RENDA VARIÁVEL 

7.3.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características,
indicador de desempenho das ações negociadas n
composta pelas ações de companhias listadas na 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 
de capitais. 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 
benchmark Ibovespa: 

Os destaques positivos no mês
FIA, que tiveram um desempenho bem superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor.
os destaques positivos são o Sulamerica Selection FIC Ações, I
Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao Ibovespa 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados 
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IBOVESPA (IBOV) 

, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos 

pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 

no mês ficaram por conta do Itau Dunamis FIC Ações
um desempenho bem superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor.

os destaques positivos são o Sulamerica Selection FIC Ações, Itau Dunamis FIC Ações e o Constância 
Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao Ibovespa  

enhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

 

000 
94 

Página 24 de 33 

 

utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o 

 

Itau Dunamis FIC Ações e do Sulamerica Equities 
um desempenho bem superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor. No ano, 

tau Dunamis FIC Ações e o Constância 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

por fundos de gestão ativa, 
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que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

7.3.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS 

 Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 
na sua metodologia. Tal estratégia é volta
crescimento mais elevado. 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus b
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o 
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

Relatório Mensal de Acompanhamento 
da Política de Investimentos 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ 

que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

SMALL CAPS (SMLL) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 
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que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

da para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
enchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
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7.3.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das
investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio.
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmen
visão de longo prazo. 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice IDIV. Is
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum,
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DIVIDENDOS (IDIV) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos 

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Essa estratégia de investimentos visa investir 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos

do sistema quantum, com o período de 2 anos. 
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 
que se destacaram em termos de remuneração dos 

Essa estratégia de investimentos visa investir 
te apresentando menor volatilidade e tendo a 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

so também pode ser verificado nos gráficos de 
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7.4 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
ativos descorrelacionados com o mercado local. 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. 

Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 
a seguir. 

7.4.1 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
sofrem o impacto da variação do câmbio
(moeda original), principal indicador do mercad
mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos
Por  terem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 

Pelos mesmos motivos apontados anteriormente
Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP,

O Caixa Bolsa Americana Multi LP não ultrapassou os limites de VAR d
e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark. 
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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável.  

Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

, principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World
mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos

m mais aderência à política de investimentos desses fundos.  

apontados anteriormente, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 
Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP, que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).

O Caixa Bolsa Americana Multi LP não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos 
e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark. Já o Axa Fram Dig Econ Adv IE FIC 
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Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
riscos internos que afetam  todas as 

Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
enchmark foram utilizados o S&P 500 

, e o MSCI World (moeda original), que 
mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos. 

, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 
que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).  

 

efinido na Política de investimentos 
Já o Axa Fram Dig Econ Adv IE FIC 
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Ações teve um desempenho bem abaixo do seu benchmark no mês, mas continua com um desempenho bem 
superior no longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema 
quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os fundos.

7.4.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
sofrem o impacto da variação do câmbio
BDRX, índice que representa uma carteira teórica
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exter
MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença
desenvolvidos. 

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 
um bom desempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano
maior período. 

O Caixa Institucional Ações BDR nível I 
investimentos e teve indicadores de risco e retorno 
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Ações teve um desempenho bem abaixo do seu benchmark no mês, mas continua com um desempenho bem 
prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema 

quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os fundos.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial; o índice 
MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 

sempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano

Caixa Institucional Ações BDR nível I não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
investimentos e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark.  
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Ações teve um desempenho bem abaixo do seu benchmark no mês, mas continua com um desempenho bem 
prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema 

quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os fundos. 

 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
ram utilizados: o índice Global 

formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
ior, contando com risco cambial; o índice 

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

 

A forte valorização do real em relação ao dólar impactou negativamente os fundos de investimentos no 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia não tivessem 

sempenho no mês. Porém, ainda continuam com um desempenho positivo no ano e nas janelas de 

não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
compatíveis com o seu benchmark.  Já o MS Gloal 
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Opportunities ADV IR FIC Ações teve um desempenho 
com um desempenho bem superior no longo prazo, 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 
fundos. 

8. FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 
crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestor
tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas

CNPJ 
17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

  

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 
conversa constante com os atuais gestores/administradores d
deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 
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Opportunities ADV IR FIC Ações teve um desempenho bem abaixo do seu benchmark no mês, mas continua 
com um desempenho bem superior no longo prazo, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

xo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 
tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais.

FUNDO ENQUADRAMENTO
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 
SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c
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do seu benchmark no mês, mas continua 
o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
es. Essas novas instituições estão trabalhando na 

inclusive, de ações judiciais. 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

esses fundos, a participação em Assembleias e 
tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

tiveram ciência de todo esse 
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processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 
documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS
 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

CNPJ - CNPJ 17.213.821/0001-09 
 
Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 

perto pela Diretoria de Investimentos, que vem 
as informações sobre o andamento 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões
anteriormente, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados.

  
Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 

“Na hipótese de não substituição da Administradora e
entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 
de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 
carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.55

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi sol
acompanhamento jurídico e contábil 
empresa investida. 

 
No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu 

do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001
Conforme ata da reunião, foram “discutidas
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 
assumindo seus direitos e obrigações; 
eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 
Conselho de Administração; 5. Outros assuntos de interesse da Compa

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 2

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 
enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo 
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com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram
inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 
perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias entre cotistas e re

 da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões

, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados. 

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá 
Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com 

entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 

seguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 
carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80” 

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi sol

 sobre os reflexos da liquidação do fundo através da entrega das ações da 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

iscutidas a seguinte ordem do dia: 1. relatar a liquidação do
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 

e obrigações; 3 . destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 
eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 

Outros assuntos de interesse da Companhia.” 

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.
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Todos tiveram acesso a esses 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 
participando das Assembleias entre cotistas e repassando todas 

da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 

 

24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá 
Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com 

entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não 
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 

seguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 
carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi solicitado o 

liquidação do fundo através da entrega das ações da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80. 

relatar a liquidação do acionista Fundo 
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 2 . Informar que 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 

. destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 4. 
eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 

o de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que a LAD ainda não tinha 

sido realizada quase um mês antes. 
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No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital d
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 
exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 
Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato a
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cab
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

 
Esse assunto foi pauta da reunião do dia 2

Investimentos e dos Conselhos Deliberativo.
mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 
publicado, foi enviado mais uma vez um

  
No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou p

procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 
organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021
participação da Sra. Raquel Gouveia, 
Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do Ipojuca
reunião também contou com a prese
seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 
dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e 
podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 
Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e 
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 
sobre o processo da companhia investida 
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul

 
Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio de 2021, na qual as 

Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides
apresentaram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo de liquidação do fundo, que 
caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado. 

 
Considerando os riscos incorridos para a resolução 

cotistas, com a colaboração das Assessori
analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurí
cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas.

 
No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotis

de São Gonçalo do Amarante repassou um resumo da análise da documentação enviada pela
falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 
a sua participação na Cais Maua S.A.
documentação ficará em sua sede é até o dia 31/07/2021.
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No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve 
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 

Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 
Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cab
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido enviados diversos e
mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 

inham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 
publicado, foi enviado mais uma vez um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 
procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 

no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, 
icipação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de 

Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaP
a presença de alguns representantes de outras instituições

seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 
o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e 

podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 
Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e 

qualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 
sobre o processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100

Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio de 2021, na qual as 
Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides
apresentaram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo de liquidação do fundo, que 
caso viesse a ser aprovada por todos os cotistas, iria ser implementado.  

Considerando os riscos incorridos para a resolução do problema, foi feita uma
cotistas, com a colaboração das Assessorias Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que seriam 
analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurí
cada uma das propostas de possíveis soluções discutidas. 

No dia 09 de Junho de 2021, houve nova conversa entre os cotistas, na qual o 
repassou um resumo da análise da documentação enviada pela

falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 

Maua S.A. De acordo com o último e-mail enviado pela LAD, o prazo em que a 
documentação ficará em sua sede é até o dia 31/07/2021. 
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ivulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve 
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o “item 5: Frente ao 

Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 

mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a 
respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo 
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.”  

de 2020 com os membros do Comitê de 
tinham sido enviados diversos e-

mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
inham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 

mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos. 

arte da documentação solicitada e divulgou o 
procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 

entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a 
do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de 

Prev. Além dos cotistas, a 
de outras instituições, de acordo com a 

seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 
o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 

podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 
Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e 

qualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 
contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida 

54.2019.4.04.7100.   

Após a análise de parte dos documentos, a reunião ocorrida no dia 07 de Maio de 2021, na qual as 
Instituições Financeiras Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados 
apresentaram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo de liquidação do fundo, que 

do problema, foi feita uma nova reunião entre os 
as Jurídicas de diversos RPPS´s, na qual ficou definido que seriam 

analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurídicos de 

 consultor jurídico do RPPS 
repassou um resumo da análise da documentação enviada pela LAD, além de 

falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi acordado que todos os 
cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 

mail enviado pela LAD, o prazo em que a 
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Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 

advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 
dia 04 de Junho de 2021 com a participação do
Diretor Jurídico do Ipojucaprev e de 
RPPS. Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação
01/04/2021, com isso, a partir desse dia
a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 2021. A 
CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar
seria lançado no sistema da contabilidade.

   
 FIP GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA 

resultado) 
 
Após a Assembleia de cotistas ocorrida no dia 13/05/2021, no qual ficou aprovada pela maioria dos 

cotistas a substituição do administrador do Fundo “BNY Mellon” CNPJ 
administrador do fundo “RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários” CNPJ 
soltou Comunicado aos cotistas informando que a efetivação da substituição se daria a partir do fechamento do 
dia 15 de Junho de 2021. 

Ressaltamos que, tanto o BNY Mellon 
administração de fundos que tenham como cotistas RPPS, a transferência de administração do FUNDO deverá 
ocorrer com o fim específico de dar continuidade ao plano de liquidação do FUNDO, bem como às demais 
deliberações da AGC de Transferência, nos te

 
 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 
Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 
as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a 
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 
aplicação dos recursos, e na avaliação 
estarão sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 
às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discu
Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos
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Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 
advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 
dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor de Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev,

 representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao 
Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação

desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado 
a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 2021. A 
CESPAM ficou de analisar a documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 

a contabilidade. 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001

e cotistas ocorrida no dia 13/05/2021, no qual ficou aprovada pela maioria dos 
cotistas a substituição do administrador do Fundo “BNY Mellon” CNPJ 02.201.501/0001
administrador do fundo “RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários” CNPJ 42.066.258/0001
soltou Comunicado aos cotistas informando que a efetivação da substituição se daria a partir do fechamento do 

o BNY Mellon como a RJI não estão enquadrados nos requisitos legais 
administração de fundos que tenham como cotistas RPPS, a transferência de administração do FUNDO deverá 
ocorrer com o fim específico de dar continuidade ao plano de liquidação do FUNDO, bem como às demais 
deliberações da AGC de Transferência, nos termos do Ofício Circular Conjunto nº 5/2021/CVM/SIN/SPREV.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 
melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 
Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos 
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 
as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a Política de Investimento aprovada par
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 
aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos 

disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 
às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discussões e apontamentos dos Órgãos Consultivos; Conselho 
Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.
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Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos reflexos contábeis 
advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa investida, foi realizada uma reunião no 

Presidente do Ipojucaprev, do 
representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao 

Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 
, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o fundo foi marcado 

a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos resultados dos investimentos em 2021. A 
como o recebimento das ações 

11.490.580/0001-69 (aguardando 

e cotistas ocorrida no dia 13/05/2021, no qual ficou aprovada pela maioria dos 
02.201.501/0001-61 pelo novo 
066.258/0001-30, a BNY Mellon 

soltou Comunicado aos cotistas informando que a efetivação da substituição se daria a partir do fechamento do 

não estão enquadrados nos requisitos legais para a 
administração de fundos que tenham como cotistas RPPS, a transferência de administração do FUNDO deverá 
ocorrer com o fim específico de dar continuidade ao plano de liquidação do FUNDO, bem como às demais 

rmos do Ofício Circular Conjunto nº 5/2021/CVM/SIN/SPREV. 

Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 
melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 

Deliberativo, além de estar disponível a todos 
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 

de Investimento aprovada para o ano 
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 

de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos 
disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 

gãos Consultivos; Conselho 
com o Comitê de Investimentos. 
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PARECER Nº 06/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 29 de junho 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 maio, 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 junho de 2021 

 

 

 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 SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 SUPLENTE 
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02 Jul 2021, 12:09:22
VANUSA SOUZA NASCIMENTO Assinou - Email: vanusasouza24@hotmail.com - IP: 191.243.238.64
(64238243191.acesso.psi.br porta: 10932) - Documento de identificação informado: 061.972.594-00 - DATE_ATOM:
2021-07-02T12:09:22-03:00

02 Jul 2021, 12:28:36
TÁCYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO Assinou - Email: tacytoipojuca@gmail.com - IP: 189.40.101.227
(227.101.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 62320) - Documento de identificação informado: 065.794.994-94 -
DATE_ATOM: 2021-07-02T12:28:36-03:00

02 Jul 2021, 14:36:11
ALINE MELO DE FREITAS Assinou - Email: aline_avd@hotmail.com - IP: 191.214.86.48
(191-214-86-48.user3g.veloxzone.com.br porta: 64082) - Documento de identificação informado: 027.191.524-20 -
DATE_ATOM: 2021-07-02T14:36:11-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-8.4082688 -35.06176
https://www.google.com.br/maps/search/-8.4082688 -35.06176
https://www.google.com.br/maps/search/-8.400440504905987 -35.06399680915832
https://www.google.com.br/maps/search/-8.400440504905987 -35.06399680915832
https://www.google.com.br/maps/search/-8.136294399999999 -34.914304
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PARECER Nº 06/2021 – CONSELHO FISCAL 
 

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 29 de junho de 2021, no desempenho de suas 
competências de que tratam os artigos 66° e 67° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro 
de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer n° 06/2021 do Comitê de 
Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de maio, 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 junho de 2021 

 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

NOME MATRÍCULA  MEMBRO  

MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA 180006-0 TITULAR  

JIMMY DE LIMA PESSOA 180047-7 SUPLENTE 

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA 68015/1 TITULAR 

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS 70235/1 SUPLENTE 

SEVERINO PAULO DA FONSECA 650 TITULAR  

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS 1251 SUPLENTE 

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA  013 TITULAR  

JOÃO LUIZ DA SILVA 591 SUPLENTE 
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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03 Jul 2021, 09:25:49
MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA Assinou (Conta d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email:
Marcio_0211@hotmail.com - IP: 191.243.228.125 (125228243191.acesso.psi.br porta: 1832) - Documento de
identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2021-07-03T09:25:49-03:00

05 Jul 2021, 20:16:13
MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA Assinou (Conta 12745c1a-075e-41d7-92a1-07abf65aa5b7) -
Email: oliveira-marcospaulo@hotmail.com - IP: 191.243.224.59 (59224243191.acesso.psi.br porta: 15908) -
Documento de identificação informado: 071.421.464-78 - DATE_ATOM: 2021-07-05T20:16:13-03:00

06 Jul 2021, 09:02:39
GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS Assinou - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 179.189.242.186
(179.189.242.186 porta: 7360) - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM:
2021-07-06T09:02:39-03:00
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MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:
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d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. ALTEROU o signatário Joaoluizs123@outlook.com para WhatsApp
+558199***3449 - DATE_ATOM: 2021-07-07T10:13:53-03:00
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JOÃO LUIZ DA SILVA Assinou WhatsApp: +558199***3449 - IP: 181.191.46.156 (181.191.46.156 porta: 61138) -
Geolocalização: -8.7084982 -35.5168986 - Documento de identificação informado: 760.211.308-04 - DATE_ATOM:
2021-07-07T10:49:45-03:00
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DATE_ATOM: 2021-07-07T10:59:34-03:00
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Nome: 02. Relatório Mensal de Acompanhamento da P.I. - Parecer Conselho Fiscal.pdf
(SHA256):77e1f060a8090bec6b01d2455d377d781c6d383d74af14f9a4167e84684eebf1
(SHA512):290f4096157f02c03d33e851422337418fb7c4fbd27df12e22ae6597ed070059740b739104f198331b91844909556c31fa261f6cb197b9c5bb758e369c7bda11

Nome: 03. Apresentação dos resultados e Proposta de alocação.pdf
(SHA256):efec4f988bd1f754ef718a30f8ebb872b285bdf55d8a7b4d43265b69a55882fc
(SHA512):c339b3fb1326048282103dcaab4845f89e793195bc10404884e17024da4a8015eca29cc2bcc7499903c04ce4877a7ea6c7474c790d690a51c4aca3fb8ce1900f

Nome: 04. Portaria nº 69 de 02 de junho de 2021.pdf
(SHA256):eff2270774fc5aab4659f9956be9becb5e33910702cb1d761a10da3a7cb3ddc9
(SHA512):7749cd2003e7533d2ead00d0320d45c0211e448d0f6ece4905fc15d903f68a3ddb0f123e4ec99fde1952a85ef1d78e458ae5797b0f6e90b21e48d8015252ba97

Nome: 05. Portaria n° 70 de 02 de junho de 2021.pdf
(SHA256):9c90d06a9d2d25e42bf53ad45d5574603dfb6acf81f9393b1d6641e4cad5d5a5
(SHA512):b022a6e59acd5273223bf85f5f1c5b50718c9144e431d98d5aa69d18155945ecbd39b51c0660f9510f7ac9ffd98eedbe94620077b886623a10f3c0966eece19f

Nome: 06. Portaria nº 119 de 09 de novembro de 2017.pdf
(SHA256):b0a0862ee65793bc912c86f099d9abb0fa9cf8bb48527523d4f52b3be405b2c6
(SHA512):d80917ce24a7e098cfc8bb7949c4ece3ea357ad2b56fba439dbde8d78ea160b680dc407141eaf824f43595b31c5e7a68ed6a7930d09314ebba1c5559c6784db4

Nome: 07. Política de Segurança da Informação - PSI.pdf
(SHA256):06f5446a7a57e09db3aeccfe625471ace1e860e77cc6bd95a906a15a93e47f80
(SHA512):3607fa9ee23894ccd6d0c36dd75f9db7ab25edbe3aa773dd32233282521f1e2958fec19312b0409b7684b49012877edbec7d14f7d4748896d2a9747e3cdc2ffb

Nome: 08. Mapeamento e Manualização - Concessão de Aposentadoria.pdf
(SHA256):2ab68ec8d3a824449324aec957c43248a10b126aeba42aeca977de3e2b57690f
(SHA512):68979b128a6f1872ba4f26fe31d1240294a16d0b05b36e887b9a8401a622946d1bcbe2ad829a0907ce98ac425d57c44d0b17f17a14f6bf8081593277fc3d7f89

Nome: 09. Mapeamento e Manualização - Concessão de Pensão.pdf
(SHA256):20366bd6c05bdd9975cf349e584fb150ecfd0234026d08acd7be12e6fe6141ce
(SHA512):4edf2085c445525a009141ea1e90c84dfdda8845c7ea5f6bf8de783fd3903b0c8c76b350501dc4c27ef24b349426baf6309c346760d65a122316eff5829067a5

Nome: 10. Mapeamento e Manualização - Revisão de Aposentadoria.pdf
(SHA256):9c6018a8fa11ad7568c00ca0d4c20945d835e69c454e4d9b7c5b4f6b7dcbc28d
(SHA512):426645ddb0dcf5309e409e7b9feeb67b10939d22f16059bd3dff16083d4f0dc9005ab2682005751fcc620f4d8b898136de15cd3d1145160406152ce91d8797f4

Nome: 11. Mapeamento e Manualização - Revisão de Pensão.pdf
(SHA256):7b6cf914c7858f07bc829dab3ac577477940a36d3e1500d3d23ae43a568bdb21
(SHA512):b9f6a3a12c9859011611cf2641b638c826e25cabf0cfc8da4b7e271d6533e61d0f81605c1d6b645afe8b9a20f9bbadefaf31a0ac5304ae81f2becf49c99bdcf5

Nome: 12. Mapeamento e Manualização - Controle de Acesso Físico e Lógico.pdf
(SHA256):e625360fd0b3ed7aa4d3321b84539093a28d5eefc6361247f90524406760d739
(SHA512):6a204bc1a42f5222aaacd8bae4c9414c96bd120eea8326e2ec22b58271cdbbf91b2c83dfe8e2d9fc016d75a9e3bf8940bc9d171af88f1a85059578e6fd869793

Nome: 13. Mapeamento e Manualização - Procedimentos para criação de Cópias de Segurança.pdf
(SHA256):8c4fc91c121cc89df9b0631841fb295544e9168b4dbe301cb203a7d83d71d921
(SHA512):eae08c4e6ab11da4345c6dc4f76968f6fb81ca16c75f2ac61bcf3c2e5cc61ecfe9f96dee44e1d3e29b43c137bf6d269220daf078e852333293c0c329c6168472

Nome: 14. Mapeamento e Manualização - Gestão da Folha de Pagamento dos Benefícios.pdf
(SHA256):44b5c4c34058a672a33e0fd5fe2a95bf93bb66f5253f8cc366abc9b235d5f185
(SHA512):13584e651ed03d40252c6c474ac3c75769cfb01a0f8b8b9ab89e2827494f60b2f372aac13ba6146cb68b408274e083fa58d9e863ea8b66c9fa09d42696ef6028

Nome: 15. Regimento Interno do Conselho Fiscal.pdf
(SHA256):3c1563a2617e0d48f298cde213a0356b254a2bf981253d641de0ed4f9dc65205
(SHA512):ac1acb0d9466812d6a75f69296b6f23e9b96224ebdd74c308176cf7143485e133f772f248c9c2e90d5c76c2c9e031e90982b6b788ceadf9eb2e06633b41d989f

Nome: 16. Portaria nº 9.907 de 2020.pdf
(SHA256):68a92a89359296069c92626e5c986fb67369f76903f2299e5e9b43d1ecda5785
(SHA512):9e1ca7ed3782914544f055c72667a0249ed756af56846c864e9d489289cff8f65ac082dcc6ee0ad84d1a88d41505eb0db1f458ac7229dae0516706ac4149856b

Nome: 17. Balancetes FUNPREI - Maio 2021.pdf
(SHA256):dae91474c5012dba457d9f888e52712b2d19fdab146e6af730ff3abee0718a41
(SHA512):1bceab06f5501b9e5b5398fbb85b6b7e921e3c05ccdc368c24729375aa4b66e408c9579314f088de7d5e50c79da7da659108a9a32a8c689f575ac220ecf6775f

Nome: 18. Balancetes IPOJUCAPREV - Maio 2021.pdf
(SHA256):43a698a49623038a842923729af1f6b9cde20f4318b643793565f8f8192f67fc
(SHA512):19357c9bab21e2e96f085e53306328d9fecb893bc7f3566cf1c6b24860b0340a7de6309fd50e879fff3a779ed9b02b5b52dbbd214711cb5e37390bdd0e6cde00
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Nome: 19. Apresentação da Diretoria Administrativa-Financeira.pdf
(SHA256):7bf471578bc8fe2dc268ca9680783b6f82523e3e8c9f65970acaa1afe832a8af
(SHA512):be97b5026dafe7e9caa73b314824112e49196e51911c55242b4c6d046e37024d5b260ecf86afd862277003254fccad87f3e4405c619ed5c7e55615c79ba2afe5

Nome: 20. Apresentação da Diretoria de Investimentos.pdf
(SHA256):1860cfd558ec4598c551647355102861d8ef6bdb47d1cb36cfc13b279bcb7875
(SHA512):c8c052cc35cb889fe0b7571d50f2c8107851d0dc97bedb9f1f1e1d473926072b77b0216baeeec69232fb9d4f6dc1aeec66073f2c2a329417ab34e2ab0d343044

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


