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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada p
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 recursos do FUNP
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 Previdenciário Municipa
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integran
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 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvênci
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). 

cipalmente: 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 
inistrativa- 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 qualquer integran
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 
do 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 
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, rentabilidade, solvênci
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 mand
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

, deixando a composição conforme tabela abaixo: 
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ela 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). 

cipalmente: 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 
l 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 
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 

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
qualitativos da carteira de investimentos,
Investimento vigente. Detalhando os 
gerenciamento de risco, o contexto econômico
patrimonial, a atualização da lista de instituições
pertinentes da Diretoria de Investimentos no 
priorizando a transparência perante 
contribuir 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 investimentos que 
para o IpojucaPrev, salientamos também qu
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
 
A aceleração dos casos de Covid

recuperação da economia mundial. Apesar disso, o número de hospitalizações permanece em patamares mais 
baixos naqueles países com programas avançados de vacinação.

 
As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de julho devido às fortes

regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang Seng Index, principal índice do 
mercado de ações de Hong Kong, fechou o mês em queda de 9,94%.

 
A economia europeia apresentou forte recuperação. O Índice Gerente de Comp

inglês) Composto da zona do euro subiu a 60,6 pontos em julho, maior nível em 21 anos. Na composição geral, 

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 SOSTENES DA 
COSTA 

66997/1 EFETIVO
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OBJETIVO DO RELATÓRIO  

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

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
Investimento 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

a Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma
perante aos mesmos e aos órgãos externos e internos
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 
emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, t
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

A aceleração dos casos de Covid-19 por conta da variante delta continua sendo o maior risco 
recuperação da economia mundial. Apesar disso, o número de hospitalizações permanece em patamares mais 
baixos naqueles países com programas avançados de vacinação. 

As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de julho devido às fortes
regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang Seng Index, principal índice do 
mercado de ações de Hong Kong, fechou o mês em queda de 9,94%. 

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

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 TI

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

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
to aos indicadores de desempenho e 

, demonstrando a evolução 
a receber aportes e demais assuntos 

. Desta forma, contribuindo e 
internos de auditoria. Além de 

mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

mencionado seguiram as normas 
CMN, como também as normas 

ME e, a cada dia, tentamos 

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

As bolsas asiáticas apresentaram queda generalizada no mês de julho devido às fortes pressões 
regulatórias do governo chinês nos setores de tecnologia e educação. O Hang Seng Index, principal índice do 

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

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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o PMI composto da Alemanha atingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
índices do Reino Unido e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 
respectivamente. 

 
O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando as estimativas de 7,9%. A inflação 

acelerou em julho e acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses 
 
O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 

política de estímulos monetários. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle da 
pandemia e acredita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios.

 
Nos Estados Unidos, 88% das empresas que reportaram o resultado do 2º trimestre de 2021 superaram o 

consenso do mercado. Com isso, o S&P 500 apresentou novo recorde e fechou o 
e acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 
14,54% no ano. 

 
3.2. CENÁRIO NACIONAL 

 A inflação no Brasil continua acelerando. O IPCA
0,72% em julho e superou as expectativas ao atingir o maior patamar para o mês, desde 2004. O Boletim Focus 
já estima que o IPCA deve terminar o ano em 6,79%, bem acima do teto da meta de 5,25%. Já a projeção do 
IGP-M indica alta de 19,17% em 2021.

 Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p 
para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, reduz as expectativas inflacionárias e a 
contaminação dos preços deste para o próximo ano.

 O IBC-Br (índice de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e 
apresentou contração de 0,43% em maio, frente ao resultado positivo do mês de abril, e expectativa de 1%. O 
volume de serviços prestados cresceu 1,2% em maio 
a superar em 0,2% o nível em que se encontrava antes da pandemia.

 A inflação continua pressionando a curva de juros que apresentou elevação principalmente nos vértices 
curtos e médios, refletindo a sinalização do Copom de elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião.

 Este movimento da curva de juros trouxe volatilidade aos principais índices de renda fixa. O destaque 
positivo ficou com os índices mais conservadores, como é o caso do CD
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o PMI composto da Alemanha atingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 

O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando as estimativas de 7,9%. A inflação 
acelerou em julho e acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses antes a expectativa era 

O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 
política de estímulos monetários. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle da 

redita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios.

Nos Estados Unidos, 88% das empresas que reportaram o resultado do 2º trimestre de 2021 superaram o 
consenso do mercado. Com isso, o S&P 500 apresentou novo recorde e fechou o mês de julho em alta de 2,27% 
e acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 

A inflação no Brasil continua acelerando. O IPCA-15 (indicador que serve como prévia 
0,72% em julho e superou as expectativas ao atingir o maior patamar para o mês, desde 2004. O Boletim Focus 
já estima que o IPCA deve terminar o ano em 6,79%, bem acima do teto da meta de 5,25%. Já a projeção do 

m 2021. 

Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p 
para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, reduz as expectativas inflacionárias e a 
contaminação dos preços deste para o próximo ano. 

Br (índice de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e 
apresentou contração de 0,43% em maio, frente ao resultado positivo do mês de abril, e expectativa de 1%. O 
volume de serviços prestados cresceu 1,2% em maio na comparação com abril e, com o resultado, o setor voltou 
a superar em 0,2% o nível em que se encontrava antes da pandemia. 

A inflação continua pressionando a curva de juros que apresentou elevação principalmente nos vértices 
a sinalização do Copom de elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião.

Este movimento da curva de juros trouxe volatilidade aos principais índices de renda fixa. O destaque 
positivo ficou com os índices mais conservadores, como é o caso do CDI que subiu 0,36% no mês.
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o PMI composto da Alemanha atingiu o maior patamar desde 1998, subindo para 62,5 pontos. No entanto, os 
e França registraram queda no mês de julho e atingiram 57,7 e 56,8 pontos, 

O índice de desemprego da zona do euro caiu para 7,7%, superando as estimativas de 7,9%. A inflação 
era de 2%. 

O FED (Banco Central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25% e não alterou a 
política de estímulos monetários. A autoridade monetária condiciona a recuperação da atividade ao controle da 

redita que a recente alta da inflação está relacionada a fatores transitórios. 

Nos Estados Unidos, 88% das empresas que reportaram o resultado do 2º trimestre de 2021 superaram o 
mês de julho em alta de 2,27% 

e acumula 17,02% de rentabilidade positiva em 2021. Já o Nasdaq Composto subiu 1,2% em julho e avança 

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

Com o IPCA acumulando 8,35% nos últimos 12 meses, o Copom decidiu por elevar a Selic em 1 p.p 
para 5,25%. Esse comportamento evita a perda de credibilidade, reduz as expectativas inflacionárias e a 

Br (índice de atividade econômica medido pelo Banco Central) desapontou as expectativas e 
apresentou contração de 0,43% em maio, frente ao resultado positivo do mês de abril, e expectativa de 1%. O 

na comparação com abril e, com o resultado, o setor voltou 

A inflação continua pressionando a curva de juros que apresentou elevação principalmente nos vértices 
a sinalização do Copom de elevação da taxa Selic em mais 1 p.p. na próxima reunião. 

Este movimento da curva de juros trouxe volatilidade aos principais índices de renda fixa. O destaque 
I que subiu 0,36% no mês. 
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O alto nível de volatilidade em torno da taxa de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar 
fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, cotado a R$ 5,21. O fluxo de recursos para países 
emergentes continua à medida que a taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e 
monetários nas economias desenvolvidas são mantidos.

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 3.922/20
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 do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 
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. 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

Não será passado nenhum credenciamento para deliberação
agosto. 

Entretanto, todas as Instituiçõe
mesmo (https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes
de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 
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 
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e t
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados 
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 propo
maior segurança e  liquidez, que resultará
deste relatório. 
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O alto nível de volatilidade em torno da taxa de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar 
fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, cotado a R$ 5,21. O fluxo de recursos para países 

que a taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e 
monetários nas economias desenvolvidas são mantidos. 

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 

Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/20
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/credenciame
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. 
documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

será passado nenhum credenciamento para deliberação dos órgãos colegiados referente ao mês de 

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev 
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

sos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, 
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, 

revisto 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 ao decorrer 
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O alto nível de volatilidade em torno da taxa de câmbio brasileira persistiu durante o mês. O dólar 
fechou julho com em alta de 4,90% frente ao real, cotado a R$ 5,21. O fluxo de recursos para países 

que a taxa de juros destes países se eleva, enquanto os estímulos fiscais e 

DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE 

es 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 

Resolução 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 
egulamentação 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-

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 nº 70 de 02 de Junho de 2021. 

dos órgãos colegiados referente ao mês de 

 estão contidas no site do 
seguinte endereço eletrônico: 

com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos 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 

sos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-
princípios de segurança, rentabilidade, 

ransparência. 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 

rcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e 
que também serão expostos ao decorrer 
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5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI
carteira: 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

ntos do FUNPREI encerrou o mês de Julho/2021 com os
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com os seguintes ativos na 
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5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 
ALOCAÇÃO 

 

5.3. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

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 investime
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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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 

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. 
Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 

tabilidade da carteira:  
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enchmarks formam um conjunto de índices 
ntos 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 
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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 Junho/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.
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

lução patrimonial mensal do FUNPREI. 
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6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré
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 também são registradas no Sistema de Informações d
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 
movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  Movimentação

146/2021  R$                 
25.176,87  Amortização

147/2021  R$                 
11.401,86  Amortização

160/2021  R$            
3.712.769,65  Resgate

161/2021  R$            
3.353.183,71  Aplicação

162/2021  R$               
359.585,94  Aplicação

167/2021  R$            
1.475.000,00  Aplicação

168/2021  R$            
1.500.000,00  Aplicação
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APLICAÇÃO E RESGATES  

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

“Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimentações são minuciosamente 
detalhadas, 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 d
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 resumo das 

realizadas no mês de Maio de 2021:  

Movimentação CNPJ Fundo Nome Fundo 

Amortização 16.841.067/0001-99 SINGULARE FII - 
REIT11 

Amortização 16.841.067/0001-99 SINGULARE FII - 
REIT11 

esgate 14.508.605/0001-00 

CAIXA BRASIL 
IRF-M TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

plicação 14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A 

TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

plicação 14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A 

TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

plicação 14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A 

TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP 

plicação 17.502.937/0001-68 

 CAIXA 
INSTITUCIONAL 
FI AÇÕES BDR 

NÍVEL I 
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autorizadas e realizadas de 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-

se, ainda, que as APRs 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 

01/07/2021 Amortização do 
Fundo Imobiliário 

01/07/2021 Amortização do 
Fundo Imobiliário 

23/07/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
06/2021, no dia 
29/06/2021. 

23/07/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
06/2021, no dia 
29/06/2021. 

26/07/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
06/2021, no dia 
29/06/2021. 

29/07/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
06/2021, no dia 
29/06/2021. 

 
30/07/2021 

Autorizada a partir 
de apresentação de 
estudo de 
alocação, realizada 
na reunião CI Nº 
06/2021, no dia 
29/06/2021. 
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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 
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. 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 
vigente. 

Ademais, como parâmetros de monitoramento para
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 alocado neste segmento.

7.1 RENDA FIXA 

 7.1.1 RENDA FIXA – FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PR

 Fundos que investem em Títulos 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN
com Juros Semestrais). Esses índices de refer
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.

 

 

 

 

 

O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispe
de 2 anos. 

Durante o mês de Julho de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 29 
de Junho de 2021, foi feito o resgate total do Fundo Caixa Brasil IRF
momento de ciclo de alta da Taxa de juros visando controlar a inflação no Brasil. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA IRF-M 1 TP RF 0,17% 0,48% 

IRF-M 1 0,19% 0,48% 
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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

ação 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. 

CO 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 

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 

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.

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. 

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 verificado no 

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

Durante o mês de Julho de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 29 
de Junho de 2021, foi feito o resgate total do Fundo Caixa Brasil IRF-M. Tal movimentação
momento de ciclo de alta da Taxa de juros visando controlar a inflação no Brasil.  

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IRF-M1 Ano  3 

meses  

0,23% -4,48 -0,02 0,86% 0,56% 

0,23% -3,92 -0,02 1,00% 0,63% 
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As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 

ação 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 
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 

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 

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. 

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

prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Série F ou Tesouro Prefixado 

ência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 
, conforme também pode ser verificado no 

rsão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período 

Durante o mês de Julho de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 29 
M. Tal movimentação foi feita devido ao 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,84% 1,75% 7,14% 14,82% 

0,96% 1,99% 7,60% 15,51% 
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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 são classificados de acordo 
com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas ab
de acordo com essas divisões: 

 IMA-B, TPF indexado à inflação 
 
Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimen

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
teve uma maior volatilidade em relação ao IMA

 
 
 

 

 

 

 

 

No longo prazo, os dois ativos
benchmarks, conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Nome  Retorno  Volatilidade  

BNB RPPS IMA-B FI 
RENDA FIXA  -0,30% 3,83% 

SULAMÉRICA 
INFLATIE FI RF LP  -1,40% 6,21% 

IMA-B -0,37% 4,32% 
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FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO 

ítulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
cional 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;  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimen
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. O Sulamerica Inflatie RI RF LP 
teve uma maior volatilidade em relação ao IMA-B por ser um fundo de gestão ativa. 

o longo prazo, os dois ativos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, 

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

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IMA-B Ano  3 

meses  

1,82% -1,93 -0,08 -0,97% 1,66% 

2,95% -3,22 -0,14 -1,75% 0,97% 

2,05% -1,91 -0,08 -1,09% 1,80% 
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indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
aixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
. O Sulamerica Inflatie RI RF LP 

risco e retorno compatíveis com os seus 
diagrama de dispersão abaixo, 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-0,19% 2,38% 9,66% 35,93% 

-0,95% 1,99% 9,21% 38,71% 

-0,24% 2,59% 10,89% 41,27% 

D4Sign 84bdeea3-7f39-48ec-bd2d-e8bda13a5f9b - 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

 

 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA FI RF 
PREVI  

-0,01% 1,80% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA I FI 
RF PREVI  

0,66% 0,88% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS VII FI RF 
PREVI  

0,66% 0,88% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS X FI RF 
PREVI  

0,27% 1,62% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS XI FI RF 
PREVI  

0,66% 0,88% 

BTG PACTUAL 2024 
TP FI RF  0,49% 1,48% 

CAIXA BRASIL 2024 I 
TP FI RF  -0,18% 2,69% 

CAIXA BRASIL 2024 IV 
TP FI RF  -0,18% 2,69% 

SULAMÉRICA JURO 
REAL CURTO FI RF LP  -0,54% 3,25% 

IMA-B 5 0,03% 2,12% 
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B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IMA-B 5 Ano  3 

meses  meses 

0,85% -2,33 -0,05 1,41% 1,01% 

0,42% 3,98 0,1 2,90% 2,11% 

0,42% 3,9 0,1 2,86% 2,09% 

0,77% -0,6 -0,01 1,51% 1,34% 

0,42% 3,9 0,1 2,86% 2,09% 

0,70% 1,05 0,37 -0,74% 1,32% -

1,28% -2,28 -0,05 -2,48% 0,47% -

1,28% -2,28 -0,05 -2,45% 0,47% -

1,54% -3,13 -0,07 -0,40% 0,39% -

1,00% -1,76 -0,04 1,31% 0,92% 
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Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,39% 4,77% 15,46% 36,50% 

2,60% 6,91% 16,37% 35,29% 

2,56% 6,51% 12,65% 25,95% 

1,43% 5,04% 13,90% 31,71% 

2,56% 6,84% 16,22% 35,01% 

-0,63% -
29,37% 

-
27,53% -20,59% 

-2,32% -1,80% 3,95% 17,92% 

-2,30% -1,80% 3,58% 18,05% 

-0,25% 2,46% 10,93% 28,90% 

1,21% 5,08% 14,34% 30,45% 
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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
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

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 TP FI RF teve
IMA-B 5, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento

 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 vencimento em 2030, 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA BRASIL 2030 III 
TP FI RF  -0,58% 5,40% 

IMA-B 5+  -0,76% 6,42% 
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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 

o para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos
ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks 

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. 

, 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 vencimento em 2030, 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - CDI/ 
IMA-B 5+ Ano  3 

meses  

2,57% -1,96 -0,13 -5,74% 1,69% 

3,05% -1,97 -0,13 -3,29% 2,47% 
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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 

o para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Nenhum 
ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

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 

desempenho mais discrepante em relação ao 

 

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, 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-4,37% -3,88% 1,38% 24,80% 

-1,63% 0,44% 8,18% 49,69% 
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prazo menor do que outros que formam índice, 
retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 IDKA IPCA 2A , TPF indexado 

O Índice de Duração Constante ANB
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objet
ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado.
reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como 
2 anos. 

O fundo dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark.

 

 

 

 

 

  No longo prazo, também teve
conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 
sistema quantum, com o período de 2 anos. 

Nome  Retorno  Volatilidade  
MV 21 du 

CAIXA BRASIL IDKA 
IPCA 2A  -0,06% 2,01% 

IDKA IPCA 2A  -0,18% 2,98% 
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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. 

indexado à inflação com Duração constante de 2 anos

Índice de Duração Constante ANBIMA, conhecido como IDKA, apresenta o comportamento de 
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objet
ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado. A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 
reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como NTN

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark. 

também teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 
ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

sistema quantum, com o período de 2 anos.  

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  3 

meses  meses 

0,95% -2,39 0 1,50% 0,89% 1,36%

1,42% -2,03 0 1,68% 0,75% 1,54%
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diagrama de dispersão abaixo, 

 

Duração constante de 2 anos; 

, apresenta o comportamento de 
aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 
calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 

A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 
NTN-Bs com o vencimento de 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,36% 5,39% 14,00% 27,57% 

1,54% 5,86% 15,07% 29,64% 
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7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO ATIVA

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem faz
renda fixa, estando exposto ao risco das variações 
preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 
papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN
Juros Semestrais). 

Na tabela abaixo, são apresenta
índices, de acordo com os seus prazos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
mais diferentes entre si. Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referê
desempenho do Fundo Caixa Gestão Estratégica 
teve um retorno maior do que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conf
verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Nome  Retorno  Volatilidade  

BB ALOCAÇÃO ATIVA 
FIC RF PREVI  -0,25% 2,41% 

BRADESCO ALOC 
DINÂMICA FIC RF  -0,20% 2,17% 

CAIXA GESTÃO 
ESTRATÉGICA FIC RF  -0,78% 3,53% 

IMA Geral ex-C  -0,10% 2,09% 
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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. 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
ter tido um desempenho inferior no mês de referê

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

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

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IMA 

GERAL ex-C Ano  3 
meses  

1,14% -2,87 -0,06 -0,93% 0,71% 

1,03% -2,92 -0,06 -1,00% 0,99% 

1,68% -3,66 -0,08 -0,06% -0,15% 

0,99% -2,48 -0,05 -0,44% 1,06% 
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er movimentações em diversos ativos de 
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 

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

dos os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
ter tido um desempenho inferior no mês de referência, podemos destacar o 

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

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

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-0,38% 0,59% 7,68% 24,44% 

-0,42% 0,13% 7,17% 23,13% 

-0,09% 0,95% 10,67% 29,44% 

0,00% 1,00% 8,10% 24,43% 
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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 automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 
necessidade de utilização do recurso. 

 

 

 

 

 

 

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

Nome  Retorno  Volatilidade  

Caixa Disponibilidades 
FIC RF   

CDI  0,36% 0,00% 
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
ações 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 
iquidez 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.  

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, conforme pode ser verificado no 
diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  3 

meses  

     

0,00% 0 0 1,64% 0,92% 
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
ações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 
iquidez 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 

enhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
patíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 

quantum, com o período de 2 anos.  

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

    

1,49% 2,45% 6,76% 13,59% 
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7.2 MULTIMERCADO  

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

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

 

 

 

 

 

O fundo não ultrapassou os lim
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.
tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA RV 30 FI MULTI 
LP  -0,83% 5,35% 

CDI  0,36% 0,00% 
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Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política 
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 
Política de Investimentos ser predominante 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. 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  3 

meses  

2,54% -2,52 0 1,44% 1,78% 

0,00% 0 0 1,64% 0,92% 
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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 
a 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 7.4.1 

ites 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 

racterística é comum devido ao 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

2,03% 4,22% 10,52% 23,56% 

1,49% 2,45% 6,76% 13,59% 
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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 núme
de capitais. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

 

BTG PACTUAL ABS 
INSTI FIC AÇÕES 

-4,56% 18,92% 

CONSTÂNCIA 
FUNDAMENTO FI 
AÇÕES 

-4,13% 15,34% 

ITAÚ DUNAMIS FIC 
AÇÕES -3,08% 14,04% 

SULAMÉRICA 
EQUITIES FI AÇÕES -3,32% 16,93% 

SULAMÉRICA 
SELECTION FIC 
AÇÕES 

-2,76% 14,77% 

IBOVESPA -3,94% 19,13% 
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IBOVESPA (IBOV) 

, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
r 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 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IBOV Ano  3 

meses  

8,98% -2,95 -0,68 -0,31% 0,32% 

7,29% -3,34 -0,67 7,13% 0,78% 11,54%

6,67% -2,77 -0,57 8,77% 4,61% 10,39%

8,04% -2,44 -0,48 2,06% 5,36% 

7,02% -2,37 -0,62 22,18% 5,05% 20,63%

9,08% -2,53 -0,48 2,34% 3,47% 
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utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 
ro 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 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,30% 6,49% 21,89% 74,04% 

11,54% 13,46% 21,91% 77,52% 

10,39% 22,18% 22,61% 70,53% 

5,49% 6,52% 4,33% 42,77% 

20,63% 37,28%     

5,85% 15,99% 19,63% 52,51% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi
descrito anteriormente no cenário econômico. 
Ações, o Itau Dunamis FIC Ações e o Constância 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. I
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 voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 
crescimento mais elevado. 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BRADESCO MID 
SMALL CAPS FIA  -3,42% 15,53% 

CAIXA SMALL CAPS 
ATIVO FIA  -5,25% 18,92% 

SMLL  -5,80% 18,99% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi negativo durante o mês de Julho, conforme 
descrito anteriormente no cenário econômico. No ano, os destaques positivos são o Sulamerica Selection FIC 

Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao 

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, 
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 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/SMLL Ano  3 

meses  

7,37% -2,75 -0,56 9,66% 3,25% 

8,98% -3,39 -0,65 5,60% 2,51% 

9,02% -3,72 -0,71 4,96% 1,88% 
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negativo durante o mês de Julho, conforme 
o Sulamerica Selection FIC 

Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao 

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 

sso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
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 

Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

12,67% 16,62% 28,85% 86,34% 

9,40% 16,86% 26,32% 73,76% 

8,69% 17,88% 29,57% 84,48% 
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O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 
Julho. 

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 p
que fazem alocações buscando superar o 
dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

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 p
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 
visão de longo prazo. 

 

 

 

 

 

O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 
com a sua característica. Isso acontece devido a ser
superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos
quantum, com o período de 2 anos. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA VALOR DIVI 
RPPS FIC AÇÕES  -3,17% 17,08% 

IDIV -1,72% 14,50% 
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O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 

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 p
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. 

DIVIDENDOS (IDIV) 

es 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 

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

. Isso acontece devido a ser um fundo de gestão ativa, que faz
so também pode ser verificado nos gráficos de dispersão abaixo, retirado do sistema 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IDIV Ano  3 

meses  

8,11% -2,31 -0,35 0,50% 1,42% 

6,89% -1,58 -0,23 0,31% 2,62% 

da Política de Investimentos 

Página 25 de 34 

O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 

ltrapassou 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, 

. Isso também pode ser verificado no diagrama de 

 

es 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 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

Política de investimentos e teve 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

um fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando 
dispersão abaixo, retirado do sistema 

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

4,42% 13,60% 20,30% 71,54% 

5,67% 13,69% 18,21% 65,97% 
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7.4 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimen
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, con
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 mercado acionário americano
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,

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

AXA FRAM DIG ECON 
ADV IE FIC AÇÕES 1,62% 13,21% 

CAIXA BOLSA AMEFI 
MULTI LP 2,63% 11,92% 

S&P 500 (Moeda 
Original) 1,72% 10,91% 

MSCI World (Moeda 
Original) 2,27% 11,49% 
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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimen
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.  

s 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 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/S&P Ano  3 

meses  

6,27% 1,15 0,16 13,96% 9,00% 

5,66% 2,21 0,3 19,20% 6,51% 

5,18% 1,48 0,17 14,10% 5,02% 

5,45% 1,94 0,22 17,02% 5,54% 
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Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

forme 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).  

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

14,17% 34,21%     

19,27% 34,50% 45,15%   

15,31% 33,21% 40,30% 42,35% 

18,34% 35,40% 47,47% 55,93% 

D4Sign 84bdeea3-7f39-48ec-bd2d-e8bda13a5f9b - 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

Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. 
dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 
retorno compatíveis com os seus benchmarks
abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 
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 formada
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 global 
desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA INSTIUC FI 
AÇÕES BDR NÍVEL I  5,42% 16,84% 

MS GLOBAL OPPOR 
ADV IE FIC AÇÕES 1,16% 18,55% 

Global BDRX  5,91% 17,39% 

MSCI World  4,15% 15,48% 
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. 
ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 24/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

em, 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 global 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  
Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/BDR Ano  3 

meses  mes

7,99% 3,43 0,6 14,23% 1,05% 

8,81% 0,58 0,14 3,40% -2,55% -

8,26% 3,64 0,63 16,57% 2,53% 

7,35% 2,82 0,73 12,45% -1,32% 
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. Nenhum dos fundos 
ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

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

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 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

7,98% 32,81% 103,08% 123,41% 

-0,87% 29,47%     

9,86% 35,54% 107,01% 129,70% 

7,85% 31,62% 90,86% 96,18% 
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A forte desvalorização do real em relação ao dólar impactou 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ati
bom desempenho no mês. Seguindo com o

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus ben
no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 
tinha o histórico de todos os fundos. 

8. FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressa
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 par
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

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 pr
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 
deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
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valorização do real em relação ao dólar impactou positivamente os fundos de investimentos no 
exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia

Seguindo com o desempenho positivo no ano e nas janelas de maior período.

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, o que também pode ser verificado 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 
 

 

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 par
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 

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

UZ 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 pr
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
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vamente os fundos de investimentos no 
vos desse tipo de estratégia tivessem um 

e nas janelas de maior período. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
o que também pode ser verificado 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que 

 

dos 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 gestores. 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 

articipações - 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 
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 
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oficiais. Por isso, os Conselheiros e memb
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 pauta de 
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 PARTICIP

CNPJ - CNPJ 17.213.821/0001-09 
Este Fundo vem passando pelo processo de liquid

pela Diretoria de Investimentos, que vem 
informações sobre o andamento 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 
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 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
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) Administr
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 capita
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

 
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, 
da ICVM 578 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 
direitos e obrigações; 
Administração; 
Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 
5. Outros assuntos de interesse da Companhia.
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, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c
processo, 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 pauta de 
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 

vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas caso que é 
pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias entre cotistas 
informações sobre o andamento 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 

rmações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 
, 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 
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 
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 capita
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

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 
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 acionista Fundo 
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, 
da ICVM 578 2 . Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 
direitos e obrigações; 3 . 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 Conselho de Administração; 

Outros assuntos de interesse da Companhia.” 

da Política de Investimentos 

Página 29 de 34 

tiveram ciência de todo esse 
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: 

AÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA 

ação das suas cotas caso que é acompanhado de perto 
participando das Assembleias entre cotistas e repassando todas as 

informações sobre o andamento 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 

rmações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 
 

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 

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 

ação 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 13.072.557/001-80” 

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 solicitado o 

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

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
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 

. Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, 
na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus 

. destituição dos atuais membros do Conselho de 
ção de novos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 

D4Sign 84bdeea3-7f39-48ec-bd2d-e8bda13a5f9b - 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

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 sido realizada quase um mês antes.

 
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 
 
“item 5: 
passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotis
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
contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que s
operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
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 
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 c
publicado, foi enviado mais uma vez um

  
No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 

procedimento para a continuidade do proc
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 sobre as ações que 
podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD 
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

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 
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 Assessori
analisadas tanto as situações dos processos em que a empresa investida é parte, como os riscos jurídicos de 
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 LAD, além de 
falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
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assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.

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 

item 5: Frente ao 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 através do e
contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que s
operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
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.

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 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do c
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, 
participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do IpojucaPrev, do Sr Marcelo M
Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaP

a presença de alguns representantes de outras instituições
(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 
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 

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 Advogados Associados 
apresentaram uma proposta de prestação de serviços visando auxiliar no processo de liquidação do fundo, que 

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

falar sobre a situação dos processos no qual a empresa investida é parte. Também foi 
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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 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes. 

um comunicado aos cotistas que trazia um breve 
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o  

Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 
ta 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-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 

entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos 
ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.”  

o 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 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 

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 
esso 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 

(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 

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 

contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida 
54.2019.4.04.7100.   

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 

Considerando os riscos incorridos para a resolução 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 
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cotistas aguardariam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 
a sua participação na Cais Mauá S.A.
documentação ficará em sua sede é até o dia 31/07/2021.

 
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 Dire
Diretor Jurídico do Ipojucaprev e de 
RPPS. Foram tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efet
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 como o recebimento das ações 
seria lançado no sistema da contabilidade.
consultoria.  

 
Durante o mês de Julho de 2021, foram realiza

aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 
Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados, no qual fora
seguintes pontos: 

“O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativo 
no ambiente do Mercado de Capitai
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 
Capitais para buscar a realização do Ativo (monetização). 

Para isso, foi exposto a necessidade de ime
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 
aos cotistas que a proposta a seguir deve ser
Previdência, MP e PF). 
cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 
âmbito da Res 3922 (não existe vedação expressa)

O projeto se baseia na estruturação de um diag
(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 
transformação do FIP em um FIDC NP específi
enquadramento dos Cotistas RPPS em um plano de liquidação.

 
 Já no dia 20 de Julho de 2021

outras possíveis soluções para o caso, mas acabaram 
anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados
contato com os órgãos reguladores 
mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 
Saliente-se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação por 
partes dos cotistas. Paralelamente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 
a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A.

 
 No dia 13 de Agosto de 2021, em nova reunião de cotistas, o

Management e RJI Corretora de Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. 
Isso porque as instituições não pretendem introduzir mais fundos ilíquidos e
portfólios por razões de fiscalização de órgãos
Hirtácides Advogados Associados, por meio de Dr. Jaligson
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iam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 
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. 

namente, 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 efet

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 

documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 
a contabilidade. Até o fechamento desse relatório, não foi obtido retorno por parte da 

Durante o mês de Julho de 2021, foram realizadas duas novas reuniões entre os cotistas. A primeira 
aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 
Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados, no qual fora

O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativo 
no ambiente do Mercado de Capitais. Tal estratégia evita que o cotista RPPS receba participação 
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 
Capitais para buscar a realização do Ativo (monetização).  

Para isso, foi exposto a necessidade de imersão nas questões que envolvem o histórico do 
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 
aos cotistas que a proposta a seguir deve ser submetida aos órgãos reguladores (Secretaria da 
Previdência, MP e PF). Considerando o princípio da transparência, importante elucidar aos 
cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 

22 (não existe vedação expressa). 
O projeto se baseia na estruturação de um diagnóstico e de um Plano de Liquidação 

(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 
transformação do FIP em um FIDC NP específico para carregar ativos judiciais, com o 
enquadramento dos Cotistas RPPS em um plano de liquidação.”  

Já no dia 20 de Julho de 2021, a proposta foi discutida novamente entre os cotistas, que analisaram 
outras possíveis soluções para o caso, mas acabaram decidindo, por maioria dos votos do
anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados
contato com os órgãos reguladores (Secretaria da Previdência, MP e PF) visando obter a autori
mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 

se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação por 
ente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 

a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A.

No dia 13 de Agosto de 2021, em nova reunião de cotistas, os prestadores de serviços, Veritas Capital 
Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. 

não pretendem introduzir mais fundos ilíquidos e estressados em seus respectivos 
or razões de fiscalização de órgãos reguladores. Foi deliberado, pelos cotistas presentes, 

Hirtácides Advogados Associados, por meio de Dr. Jaligson Hirtácides, buscasse alternativas, seja com a 
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iam as próximas tomadas de decisão antes de assinar o livro de ações e receber efetivamente 
mail enviado pela LAD, o prazo em que a 

namente, 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 
documentação e o histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações 

Até o fechamento desse relatório, não foi obtido retorno por parte da 

das duas novas reuniões entre os cotistas. A primeira 
aconteceu no dia 14 de Julho de 2021, na qual foi discutida novamente a proposta das Instituições Financeiras 
Veritas e RJI, além do escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados, no qual foram discutidos os 

O objetivo principal foi a apresentação da metodologia de trabalho aos cotistas do FIP Cais 
Mauá para atuar nos desafios da Liquidação do Fundo (reversão se possível) e manter o FIP Ativo 

s. Tal estratégia evita que o cotista RPPS receba participação 
de “Ativo Direto ”(Cota de SPE, empresa etc etenha a preservação do ambiente do Mercado de 

rsão nas questões que envolvem o histórico do 
ativo, bem como questões regulatórias que abarcam esse processo, de forma que, cabe elucidar 

submetida aos órgãos reguladores (Secretaria da 
Considerando o princípio da transparência, importante elucidar aos 

cotistas que esse plano de trabalho não tem precedentes (“case novo”) e não está previsto no 

nóstico e de um Plano de Liquidação 
(imperativo a atender às exigências da CVM, enquadramento no âmbito da Resolução 3.922 de 
forma a poder gerir o fundo sem estar enquadrado como S3. O objetivo final se trata da 

co para carregar ativos judiciais, com o 

, a proposta foi discutida novamente entre os cotistas, que analisaram 
decidindo, por maioria dos votos dos presentes, por dar 

anuência à Veritas, Rji e ao escritório de Advocacia Hirtácides Advogados Associados para que entrassem em 
visando obter a autorização dos 

mesmos sobre os termos da proposta, uma vez que a situação é única e não está prevista na resolução 3.922. 
se que essa consulta não terá custos iniciais e nem será vinculante para uma futura contratação por 

ente, alguns membros estarão começando a procurar possíveis interessados para 
a contratação posterior de uma Diretoria Executiva para dar continuidade aos trabalhos da Cais Mauá S.A. 

s de serviços, Veritas Capital 
Valores, informaram que não irão prosseguir com os trabalhos do FIP Mauá. 

estressados em seus respectivos 
, pelos cotistas presentes, que o 

Hirtácides, buscasse alternativas, seja com a 
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participação de outros prestadores de
societárias/empresariais que visem reduzir os impactos aos RPPS.

 
 FIP GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA 
 
A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 
administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF
responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 
578/2016 (“ICVM 578/16”), que tem por objetivo deliberar sobre a matéria abaixo:

 
1) Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propos

Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e 
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 
custo da referida contratação. 

 
Empresa
Avaliadora
Wulaia
Apsis 
PWC (Price)

*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão
 
Os Cotistas cujas manifestações de voto encontram

detentores de cotas que representam 66,97% (sessenta e seis vírgula noventa e sete
do Fundo. 

 
No que tange ao item único da pauta da Consulta Formal, cotistas representantes de 66,10% (sessenta e 

cinco vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram pela aprovação da proposta comercial 
apresentada pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., para
Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas representantes de 0,78% (zero vírgula 
setenta e oito por cento) das cotas do Fundo votaram a favor da proposta da PricewaterhouseCoopers Serviços 
Profissionais Ltda (“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento) das cotas subscritas e integralizadas 
se abstiveram da votação. Neste sentido, e de acordo com o parágrafo 3º do art. 36 do Regulamento do Fundo, 
restou aprovada a proposta da Wulaia Consulto

 
 BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ 12.312.767/0001-35 
 
 

 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.2
administrador do BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 12.312.767/0001
Cotistas a ser realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 11 horas
 
I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e 
do Parecer do Gestor anexo.  
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participação de outros prestadores de serviço para manter o Fundo ativo, seja por estratégias 
visem reduzir os impactos aos RPPS. 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do 
or, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), convocou

responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 
578/2016 (“ICVM 578/16”), que tem por objetivo deliberar sobre a matéria abaixo: 

Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais anexas, para fins de elaboração do 
Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e 
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 

Empresa 
Avaliadora 

Prazo para 
elaboração 

 
Valor* 

Wulaia 3 a 4 semanas 18.000,00
 20 dias úteis 35.000,00

PWC (Price) 3 a 4 semanas 58.582,31
*Não incluem despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, que deverão ser reembolsadas.

Os Cotistas cujas manifestações de voto encontram-se depositadas no endereço da Administradora, 
detentores de cotas que representam 66,97% (sessenta e seis vírgula noventa e sete

único da pauta da Consulta Formal, cotistas representantes de 66,10% (sessenta e 
vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram pela aprovação da proposta comercial 

pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., para fins de elaboração do Laudo de 
Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas representantes de 0,78% (zero vírgula 

cento) das cotas do Fundo votaram a favor da proposta da PricewaterhouseCoopers Serviços 
(“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento) das cotas subscritas e integralizadas 
votação. Neste sentido, e de acordo com o parágrafo 3º do art. 36 do Regulamento do Fundo, 
proposta da Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda. 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de 

BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
, inscrito no CNPJ nº 12.312.767/0001-35 (“FUNDO”), convocou 

03 de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e 
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er o Fundo ativo, seja por estratégias 

11.490.580/0001-69  

, com endereço na Rua do 
or, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de 

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
”), convocou os cotistas a 

responderem a presente consulta formal, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 

tas comerciais anexas, para fins de elaboração do 
Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. (“GREEN OIL”) e 
Stig Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à Companhia Investida do Fundo, Green Oil, arcar com o 

18.000,00 
35.000,00 
58.582,31 
ser reembolsadas. 

endereço da Administradora, 
detentores de cotas que representam 66,97% (sessenta e seis vírgula noventa e sete por cento) do Patrimônio 

único da pauta da Consulta Formal, cotistas representantes de 66,10% (sessenta e 
vírgula dez por cento) das cotas subscritas do Fundo votaram pela aprovação da proposta comercial 

fins de elaboração do Laudo de 
Companhias Investidas do Fundo, enquanto que cotistas representantes de 0,78% (zero vírgula 

cento) das cotas do Fundo votaram a favor da proposta da PricewaterhouseCoopers Serviços 
(“PwC”), e 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento) das cotas subscritas e integralizadas 
votação. Neste sentido, e de acordo com o parágrafo 3º do art. 36 do Regulamento do Fundo, 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
convocou Assembleia Geral de 

, com a seguinte ordem do dia:  

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e 
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II) Caso o item I seja aprovado, aprov
Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. 
 
III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUND
2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das cotas em 
clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 
 
IV) Caso o item III seja aprovado, a co
vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários 

 
A QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

qualidade de Gestora do FUNDO ("Gestor"), que emitiu parecer técnico defendendo a aprovação dos itens da 
referida AGE. Também foi solicitado parecer da LEMA Consultoria, para que fosse analisado: a atratividade da 
proposta, a legalidade e o enquadramento da proposta nas exigê
normas reguladoras. 

  
A reunião do Comitê de Investimentos que ocorrerá no dia 26 de Agosto de 2021 contará com a 

participação de representantes do GESTOR, que aproveitarão para explicar a situação do FUNDO e est
disponíveis para tirar as dúvidas dos presentes.

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

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Com
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

relação a Política 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 aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. 

 
Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer refe
discussões e apontamentos dos Órgãos C
da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.
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II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo 
Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUND
2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das cotas em 
clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o qual irá 
vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Inscrita no CNPJ 
do FUNDO ("Gestor"), que emitiu parecer técnico defendendo a aprovação dos itens da 

referida AGE. Também foi solicitado parecer da LEMA Consultoria, para que fosse analisado: a atratividade da 
proposta, a legalidade e o enquadramento da proposta nas exigências da Secretaria de Previdência e demais 

A reunião do Comitê de Investimentos que ocorrerá no dia 26 de Agosto de 2021 contará com a 
participação de representantes do GESTOR, que aproveitarão para explicar a situação do FUNDO e est
disponíveis para tirar as dúvidas dos presentes. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 
melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Com
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 
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 
reza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. 

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à disposição para esclarecer 
qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 

sões e apontamentos dos Órgãos Colegiados; Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto 
com o Comitê de Investimentos. 
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ar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo 
Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031.  

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro de 
2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das cotas em 
clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo.  

nsolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o qual irá 

Inscrita no CNPJ 07.250.864/0001-00, na 
do FUNDO ("Gestor"), que emitiu parecer técnico defendendo a aprovação dos itens da 

referida AGE. Também foi solicitado parecer da LEMA Consultoria, para que fosse analisado: a atratividade da 
ncias da Secretaria de Previdência e demais 

A reunião do Comitê de Investimentos que ocorrerá no dia 26 de Agosto de 2021 contará com a 
participação de representantes do GESTOR, que aproveitarão para explicar a situação do FUNDO e estatão 

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 

, detalhando as ações ocorridas em 
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 
reza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.  

disposição para esclarecer 
rente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 

; Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto 
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PARECER Nº 08/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 26 de agosto 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 julho, 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, 27 de agosto 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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PARECER Nº 08/2021 – CONSELHO FISCAL 

 
Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do 

IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 26 de agosto 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° 08/2021 do Comitê de 
Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de julho, 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, 29 de julho 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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