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ATA N° 11/2021 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 25 de novembro de 

2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas foi realizada de 

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

join/19%3ameeting_MjFkNDAzYWQtMTM0Ny00YzcyLTgwNjgtNTZmYWM1ZDgwMjIy%40thread.v2/0?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80ed-ed7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-

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

colegiados do IpojucaPrev e na sede do IpojucaPrev, a décima primeira reunião ordinária do Comitê de 

Investimentos do ano de dois mil e vinte e um.  A reunião foi realizada de forma híbrida, tendo em vista as 

novas medidas de convívio com o retorno gradual das atividades sociais e econômicas com a permissão da 

realização de reuniões presenciais e similares com limitação de capacidade de pessoas, conforme 

estabelecido no Decreto nº 51.261, de 27 de Agosto de 2021, que altera o Decreto nº 50.924, de 02 de julho 

de 2021, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, as regras relativas às medidas temporárias para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 

conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma participaram da reunião:  

 

Vitor Leitão, Bruno Leitão e Matheus Crisóstomo, representantes da empresa Lema Economia & Finanças; o 

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

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

De Souza, Joaldo José Da Silva, Adriano Marques De Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana, Ricardo 

Marlon De Oliveira Pereira, e José Ricardo Curato; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares 

da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti de 

Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; os 

seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, 

Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza; o Diretor de Investimentos do 

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

IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa e Financeira 

Alcione Pontes; e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário. 

 

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando 

sempre o continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, 

foram convidados todos os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 
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Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. 

Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros. A reunião teve como 

objetivos principais informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e 

demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da 

autarquia, contendo as seguintes pautas: 

 

 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento 

- Outubro/2021;  

 02 – Proposta de Alocação para Dezembro/2021; 

 03 – Deliberação sobre a Política de Investimentos para o ano de 2022; 

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

 05 – Consulta formal aos Cotistas referente ao Geração De Energia Fundo de Investimento Em 

Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n°  11.490.580/0001-69;   

 06 – Certificação do Pró-Gestão; 

 07 – Apresentação do Relatório de Controle Interno do IpojucaPrev – 1° semestre de 2021;  

 

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 

expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, 

juntamente com os documentos pertinentes. Além disso, o Diretor evidenciou a necessidade de alteração da 

ordem das pautas, visando seu melhor acompanhamento, tendo em vista a relevância dos assuntos que 

seriam abordados primeiramente e a necessidade de explicá-los com maiores detalhes.  

 

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

Outubro/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Vitor Leitão da 

empresa Lema Economia & Finanças. Primeiramente, foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico 

e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, 

além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. 

Expondo o cenário internacional, o Fed anunciou que irá reduzir o seu programa de compra de ativos 

(tapering), em US$ 15 bilhões mensais, no final de novembro. Tal ato veio em resposta à inflação americana, 

que já ultrapassa 5% no acumulado dos últimos 12 meses, bem acima da meta do Fed de 2%. A Câmara dos 

Deputados dos Estados Unidos aprovou o pacote de infraestrutura no valor de US$ 1,2 trilhão. A votação do 

projeto vinha sendo postergada devido à dificuldades para se conseguir os votos necessários, dentro do 

próprio partido democrata, pois os deputados da ala progressista do partido afirmaram que não aprovariam o 

plano sem que a votação do pacote social Build Back Better, de aproximadamente US$ 1,75 trilhão, fosse 

garantida no Senado. Na China, a crise imobiliária segue como centro das atenções, mesmo após a 

Evergrande ter evitado o calote ao realizar o pagamento de cupom de US$ 83,5 milhões de dívida offshore. A 

tensão sofrida pela incorporadora já atinge outras empresas do setor. Enquanto isso, a Zona do Euro é 

atingida pelo aumento dos preços do petróleo e do gás e pelas expectativas de crescimento mais fracas da 
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China. Consequentemente, a inflação saltou para 3,4% em setembro, na comparação anual, e analistas já 

reduzem a previsão de crescimento do PIB da região. Já no cenário nacional, Os indicadores de atividade 

desapontaram o mercado ao apresentarem resultado abaixo do esperado. As vendas no varejo do mês de 

setembro apresentaram queda de 1,3% em relação a agosto, abaixo da projeção de retração de 0,6%. A 

produção industrial registrou queda de 0,4% em setembro ante agosto, resultado inferior à contração de 0,3% 

das estimativas do mercado. Os dados refletem a persistência dos gargalos de oferta nas cadeias globais de 

produção, que trouxeram aumento da inflação na economia mundial e, como consequência, reduziu o poder 

de compra dos consumidores.  O IPCA de outubro elevou-se em 1,25% frente a setembro. O índice acumula 

8,24% em 2021 e 10,67% nos últimos 12 meses. Os principais responsáveis pela alta foram os grupos de 

Transportes (2,62%), Alimentação e bebidas (1,17%) e Habitação (1,04%), com impactos de 0,55 p.p., 0,24 

p.p. e 0,17 p.p., respectivamente. No campo político, a percepção de aumento do risco fiscal se intensificou 

após o Governo Federal articular mudanças no teto de gastos, alterando o período de ajuste do teto, que 

antes era de julho a junho, para janeiro a dezembro. Desta maneira, abriu-se espaço de R$ 84 bilhões em 

despesas para o próximo ano, valor que possibilita o pagamento do novo programa social (Auxílio-Brasil) até 

dezembro de 2022. A manobra foi vista como uma maneira de burlar o teto de gastos, o que trouxe forte 

abertura da curva e juros e fez o Ibovespa fechar o mês abaixo de 104 mil pontos. Como resposta ao maior 

movimento inflacionário dos últimos anos e deterioração do quadro fiscal, o Copom aumentou a Selic em 1,5 

p.p. para 7,75%. A elevação foi superior ao que indicava a reunião anterior, que previa incremento de 1 p.p. O 

Comitê adotou tom ainda mais hawkish e antevê novo aumento de 1,5 p.p. na próxima reunião. Depois do 

cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de outubro, a posição dos investimentos, sua 

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

sobre o total das aplicações dos fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o 

investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de 

acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4.965 e a política de investimento do IpojucaPrev. 

Também foi mostrada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por 

administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos 

seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates 

no mês de outubro, das aplicações e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto 

da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados 

e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de - 0,94% e da meta atuarial 

de 1,68%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da 

carteira do FUNPREI que finalizou o mês de outubro com um desempenho acumulado no ano de -1,72% 

contra a meta atuarial de 13,05%. Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 

janeiro de 2019 até outubro de 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de outubro de 

2021. Também foi justificado que, durante a reunião do dia 30/09/2021, tinha sido aprovada a aplicação de 

aproximadamente R$ 1,8 Milhões no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I e também foi 

aprovado o gatilho para compra de TPF quando fosse atingido 95% da meta atuarial para o ano de 2021. 

Como o gatilho foi alcançado, foi feita uma compra no valor de R$ 6.996.196,19, para disponibilizar o saldo, 
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foi feito um resgate de R$ 5 Milhões do CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e não foi 

realizada a movimentação prevista para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I. A seguir 

foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de forma monetária, detalhando 

os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos 

estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira 

comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram 

demonstrados os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhados pela Política de 

Investimento vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investimentos no mês; a volatilidade; o VaR; índice 

Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o retorno em diversas janelas (no 

ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as 

análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de 

dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política 

de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e será 

encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

02 – Proposta de Alocação para Dezembro/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi 

apresentado um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no 

qual foram apresentadas propostas de alterações na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 

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

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

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

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

30.036.235/0001-02 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I R$ 4.800.000,00 Artigo 9º - A, Inciso III 

- REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 - 

 

APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

34.525.068/0001-06 SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES R$ 1.600.000,00 
Artigo 8º, Inciso II, 

Alínea ' a ' 

- CAIXA REF DI* - CRÉDITO PRIVADO R$ 5.000.000,00 

 Artigo 7º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' - Artigo 7º, 

Inciso VII, Alínea ' b ' 

* Aplicação no CAIXA REFERENCIADO DI LP, até a tomada de decisão a cerca de qual fundo de crédito privado será escolhido.  

 

A alocação proposta para o mês de dezembro foi feita levando em consideração o estudo ALM e o atual 

cenário de alta da inflação e da taxa de juros. O Resgate do Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR 

NÍVEL I foi proposto visando reenquadrar a carteira no percentual máximo definido pela Resolução CMN nº 

3.922/2010 no segmento de investimento no exterior. Pois, com os bons resultados dessa classe de ativos, 

juntamente com o baixo desempenho dos ativos nacionais em geral, fizeram com que houvesse um 
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desenquadramento passivo da carteira. A aplicação no fundo SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES foi 

justificada visando melhorar o preço médio de aquisição do fundo de ações e aumentar a exposição em 

fundos com o enquadramento Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a', uma vez que o desempenho recente do Ibovespa 

fez com que o percentual desse tipo de investimento na carteira ficasse em 14%, contra 18% previsto na 

Política de Investimentos para 2021. Foi apresentado um estudo com os dados de risco x retorno dos ativos 

com esse mesmo enquadramento presente em carteira e o SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES foi o que 

teve o melhor desempenho em todas as janelas de comparação. A proposta também sugeriu que a maior 

parte dos recursos disponíveis para aplicação no mês de dezembro, sejam destinados a fundos que investem 

em ativos que tenham sua rentabilidade atrelada a taxa de juros de curto prazo (CDI), visando proteger a 

carteira do cenário atual de aumento da taxa básica de juros da economia brasileira. Portanto, foi sugerido 

que o destino seja primeiramente o fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP, para o saldo não ficar 

parado em conta. Porém, durante o mês de Dezembro, será feito um estudo robusto dentre os fundos de 

Crédito Privado, enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a', visando identificar qual a melhor opção para 

aplicar nessa estratégia. O estudo contará com análise criteriosa dos ativos presentes nas carteiras dos 

fundos e será enviado para os membros do Comitê de Investimentos antes da aplicação. A proposta foi aceita 

pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá para análise do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal.  

 

04 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de 

qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos de investimento 

sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e 

análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais 

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empreses e 

regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as 

Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No âmbito do Município, a 

regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada 

pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de 

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

e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

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

ADMINISTRADOR ART. 15 

10.626.543/0001-72 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA GESTOR 
DEMAIS ADM. E 

GESTOR 
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Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 

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

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

05 – Consulta formal aos Cotistas referente ao Geração De Energia Fundo de Investimento Em 

Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n°  11.490.580/0001-69: “A RJI CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do 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 

sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), convoca os cotistas a responderem a presente consulta formal, nos 

termos da Instrução CVM 578/2016 e do art. 36 do Regulamento do Fundo, que tem por objetivo deliberar 

sobre a seguinte matéria: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do período de 30 de junho de 2018 e 

2017; e 2) Aprovação das Demonstrações Financeiras do período de 30 de junho de 2019 e 2018.” Tendo em 

vista os relatórios do auditor independente sobre as demonstrações financeiras, sugerimos a abstenção do 

IpojucaPrev em ambas matérias da Consulta Formal. Os membros dos órgãos colegiados presentes na 

reunião foram de acordo com a sugestão.  

 

06 – Certificação do Pró-Gestão: O IpojucaPrev nos dias 18 e 19 de novembro passou pela auditoria de 

certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, que foi 

realizada pelo Sr. Uirã Alcides Rosa auditor do Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. Após a 

análise documental, foram realizadas as entrevistas com os servidores do IpojucaPrev e representantes dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, tendo sido atestado o atendimento a 22 das 24 ações previstas no Manual 

do Pró-Gestão RPPS para o nível II, isso fez com que o IpojucaPrev obtivesse a certificação institucional nível 

II.  

 

07 – Apresentação do Relatório de Controle Interno do IpojucaPrev – 1° semestre de 2021: O Relatório 

de Controle Interno teve como objetivo expor um diagnóstico e a conformidade em relação às ações exigidas 

pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão (Pró-Gestão) e as atividades 

executadas até o momento pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) com o 

objetivo de proporcionar à perpetuação e acompanhamento das boas práticas estabelecidas. Conforme 

definido por reuniões internas entre o IpojucaPrev e a Controladoria Geral do Município do Ipojuca (CGM) o 

relatório contou com a apreciação individualizada dos itens 3.1.1 e 3.1.2 do Manual do Pró-Gestão RPPS, 

que seguiu em anexo,  tendo em vista que foi realizada uma auditoria interna especifica para os processos 

mapeados e manualizados, considerando a sua complexidade e proporcionando a minuciosa análise da 

execução dos processos e a conformidade em relação aos seus fluxogramas. O Relatório da Controladoria 

Geral do Município evidenciou em sua conclusão que de acordo com suas análises, os controles internos 
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implantados no IpojucaPrev são satisfatórios. Além disso, o relatório final não conteve nenhum achado de 

auditoria. 

 

03 – Deliberação sobre a Política de Investimentos para o ano de 2022: A pauta foi conduzida pelo Sr. 

Vitor Leitão, e teve o objetivo de detalhar e tornar as diretrizes que norteiam os investimentos mais claras e 

objetivas para todos os membros dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, foi apresentada a minuta da  política 

de investimentos para o ano de dois mil e vinte e dois, a qual tem como objetivo fundamentar e direcionar o 

processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os princípios de 

segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e 

transparência. A minuta da política proposta obedece ao que determina a legislação vigente e especialmente 

a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, e as suas atualizações, e a Portaria do 

Ministério da Previdência Social nº 519/2011, e as suas atualizações. Tendo vigência para todo o ano de dois 

mil e vinte e dois. Também foi detalhado o modelo de gestão, os parâmetros de rentabilidade, a estratégia de 

alocação tanto de renda fixa como da renda variável e as alocações no exterior. Depois de abordado todos os 

temas contidos na minuta da Política de Investimentos, o Sr. Marcelo Marinheiro, perguntou aos conselheiros 

se perante o apresentado, e conforme a minuta da política de investimentos que foi enviada antecipadamente 

por e-mail a todos os presentes, se alguém tinha alguma dúvida, sugestão ou questionamento à política 

apresentada. Todos os membros do Comitê de Investimentos aprovaram a minuta da política de 

investimentos, que seguirá para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

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

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

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – outubro de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de outubro de 2021;  

04. Proposta de alocação para dezembro de 2021; 

05. Política de Investimentos para 2022;  

06. Consulta formal aos Cotistas referente ao Geração De Energia Fundo de Investimento Em Participações    

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n°  11.490.580/0001-69; 

07. Certificado do Pró-Gestão - Nível II - IpojucaPrev; 

08. Relatório de Controle Interno do IpojucaPrev – 1° semestre de 2021; 

09. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 
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Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo 69724 Titular 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 1081/1 Suplente 

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro Da Silva 66614/1 Titular 

Vanusa Souza Nascimento 66613/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas 1286/1 Titular 

Albérico Henrique Dos Santos 1276/1 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular 

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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