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ATA N° 12/2021 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 21 de dezembro de 

2021 

 

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

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

join/19%3AnGbqhbW6Tj0tbiVwWuUx5AZRhz1xH0D0wuvxYEOu26M1%40thread.tacv2/1640004356473?cont

ext=%7B%22Tid%22%3A%2263b64839-7a8d-45f7-90ab-84feaa4ca5f7%22%2C%22Oid%22%3A%22109bd 

7f3-91eb-432e-9192-5f01930a7cb5%22%7D) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos 

órgãos colegiados do IpojucaPrev, a décima segunda reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano 

de dois mil e vinte e um.  A reunião foi realizada de exclusivamente online, mesmo 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 29 de Outubro 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:  

 

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

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

José Da Silva; 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, Severino Gonçalves De Assis Guerra e João Luiz da Silva; os 

seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Tacyto Themystocles Morais De 

Azevedo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e Aline Melo De Freitas; 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. 

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 
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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 - 

Novembro/2021;  

02 – Proposta de Alocação para Janeiro/2021; 

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

04 – Exposição da Resolução CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021; 

05 – Ata da 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 – Comunicado e Notificação Extrajudicial aos Cotistas do Fundo de Investimento em Participações 

Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, inscrito no CNPJ sob o n° 17.213.821/0001-09; 

07 – Aprovação do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2022; 

 

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.  

 

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

Novembro/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro. 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, com a nova variante da Covid-19, 

de mais rápida propagação, foi detectada na África do Sul e trouxe volatilidade aos mercados globais devido 

ao temor de que um novo surto leve governos a adotarem novas medidas restritivas. Até o momento não há 

informações acerca da resistência da nova cepa às vacinas já existentes. Ainda que não haja relatos de 

mortes por motivo de contaminação com a Ômicron, diversos países, incluindo o Brasil, fecharam as 

fronteiras com países do sul da África. O presidente do Fed, em discurso na Câmara dos Deputados, admitiu 

que a inflação americana está acima da meta por mais tempo do que o previsto e abandonou o discurso de 

“inflação transitória”. O movimento vem em linha com a descoberta da nova cepa da Covid-19, que de acordo 

com Jerome Powell pode reduzir a disposição das pessoas a trabalhar presencialmente e, 

consequentemente, intensificar as interrupções na cadeia de suprimentos. Na Zona do Euro, a inflação 

disparou à maior taxa para o mês de novembro já registrada nos últimos 25 anos, devido ao aumento de 27% 

dos custos de energia em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Eurostat. A alta dos 

preços ao consumidor foi de 4,9% em novembro ante o ano anterior, acima da expectativa de 4,5%. Além da 

inflação, o continente europeu teve um aumento vertiginoso no número de casos de Covid-19, tornando-se o 
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epicentro da pandemia mais uma vez. Alemanha, França, Dinamarca, Áustria e países do leste europeu 

apresentam índices crescentes no número de casos e de mortes pela doença, e já adotaram novas medidas 

restritivas, principalmente para não vacinados. Já no cenário nacional, Os indicadores de atividade 

novamente apresentaram resultado negativo. O PIB contraiu 0,1% no 3º trimestre deste ano ante o trimestre 

anterior, acumulando alta de 3,9% nos últimos quatro trimestres e 5,7% no ano. O resultado veio abaixo da 

expectativa do mercado, que esperava estagnação do PIB na comparação trimestral. O principal responsável 

pelo resultado negativo foi o setor agropecuário, que recuou 8% devido ao encerramento da safra de soja. A 

indústria manteve estabilidade e os serviços avançaram 1,1%. Ainda sobre a atividade econômica, o PMI 

Composto do IHS Markit, que engloba indústria e serviços, contraiu para 52,0 pontos em novembro ante 53,4 

em outubro. O indicador foi impactado pelo setor industrial, que apresentou contração das atividades devido 

aos gargalos de oferta e aumento da taxa de juros. Vale destacar que qualquer valor acima de 50 pontos 

representa evolução no ritmo da atividade. O IPCA de novembro elevou-se em 0,95% frente a outubro. O 

índice acumula 9,26% em 2021 e 10,74% nos últimos 12 meses. Os principais responsáveis pela alta foram 

os grupos de Transportes (3,35%) e Habitação (1,03%), com impacto de 0,72 p.p. e 0,17 p.p., 

respectivamente. Como tentativa de conter a alta dos preços, o Copom elevou a Selic mais uma vez em 1,5 

p.p. para 9,25%. A elevação foi em linha com a expectativa do mercado e com o que foi sinalizado na última 

reunião. O Comitê mantém o tom e sinaliza novo aumento de 1,50 p.p. para a próxima reunião, porém 

assumindo que o balanço de riscos possui viés para inflação acima do cenário-base. No campo político, a 

PEC dos Precatórios foi promulgada parcialmente após acordo entre Câmara e Senado, que “fatiou” a 

proposta para garantir a liberação de cerca de R$ 60 bilhões para custear o Auxílio-Brasil. Depois do cenário 

econômico, foi apresentada a carteira no mês de novembro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade 

para resgate, sua carência, o saldo no final de novembro, 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 novembro, 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 0,52% e da meta atuarial de 1,37%. 

Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do 

FUNPREI que finalizou o mês de novembro com um desempenho acumulado no ano de -1,22% contra a 

meta atuarial de 14,61%. Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de janeiro 

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

2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de forma 

monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na 
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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 Janeiro/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 novembro de 2021 em conjunto com as movimentações 

realizadas durante o mês de dezembro de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta de 

valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF  Resgate total Artigo 7º, Inciso I, 'b ' 

08.266.261/0001-60 BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA  Resgate total Artigo 7º, Inciso I, 'b ' 

- REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 - 

 

APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP R$ 15.491.678,97  Artigo 7º, Inciso IV, 'a ' 

14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF R$ 5.000.000,00 Artigo 7º, Inciso VII, 'b' 

06.124.241/0001-29 BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP R$ 1.239.505,14 Artigo 7º, Inciso IV, 'a ' 

 

A alocação proposta para o mês de janeiro de 2022 foi feita levando em consideração o estudo ALM, o atual 

cenário de alta da taxa de juros básica da economia brasileira e as perspectivas de instabilidade decorrentes 

da eleição no ano de 2022. O objetivo da proposta foi que houvesse a migração das aplicações  em fundos 

que investem em papéis pré-fixados (CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF) e pós-fixados 

atrelados à inflação (BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA) para papéis atrelados ao CDI, visando se proteger 

da volatilidade desses papéis e aproveitar a perspectiva alta na taxa SELIC. Pelo mesmo motivo, na reunião 

do dia 25 de Novembro de 2011, tinha sido aprovada a estratégia de alocação em Fundo de Crédito Privado, 

enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a e foi informado que seria feito um estudo mais detalhado 
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desses ativos, para identificar qual seria o fundo escolhido para aplicação. Foi apresentado esse estudo 

considerando alguns fundos com esse enquadramento, levando em consideração o histórico de desempenho 

de risco x retorno desses ativos e a composição da carteira, destacando principalmente os ativos investidos, 

a posição setorial e a classificação de risco de crédito destes. Com isso, a proposta foi de fazer o aporte no 

fundo BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do 

Comitê de Investimentos presentes e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.  

 

03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezembro foram incluídos os fundos abaixo nos termos de credenciamentos dos seus Administradores e 

gestores:  

 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF R$ 5.000.000,00 Artigo 7º, Inciso VII, 'b' 

06.124.241/0001-29 BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP R$ 1.239.505,14 Artigo 7º, Inciso IV, 'a ' 

 

  

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. 

 

04 – Exposição da Resolução CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021: O Diretor de Investimentos, 

Marcelo Marinheiro, informou sobre a publicação da Resolução CMN nº 4.963/2021, que ocorreu no dia 25 de 

Novembro de 2021, e Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, substituindo a Resolução CMN 

nº 3.922/2010. Foram apresentadas as principais alterações e foi informado que seria necessário fazer uma 

alteração na Política de Investimentos aprovada na reunião anterior, por conta da alteração na norma 

regulamentadora. Porém, o prazo do envio do Demonstrativo das Políticas de Investimentos - DPIN de 2022 
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e do Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR do mês de janeiro de 2022, será 

prorrogado até 31 de março de 2022, conforme deliberação do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - CNRPPS e portaria Ministério do Trabalho e Previdência a ser publicada, em virtude da 

Resolução CMN nº 4.963, de 2021, que passa a vigorar em 03 de janeiro de 2022.  

 

05 – Ata da 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, nº 97, 7º andar, Centro, na 

cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora”), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE 

ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem, por meio deste, em cumprimento aos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 578/2016 (“ICVM 578/16”), e do art. 36 do Regulamento do Fundo, 

comunicar o encerramento do prazo para o envio da resposta à consulta formal endereçada, à todos os 

cotistas do Fundo em 19 de novembro de 2021 (“Consulta Formal”), tendo apurado o seguinte resultado: No 

que tange ao item (1) da Pauta, cotistas detentores de 44,15% (quarenta e quatro vírgula quinze por cento) 

das cotas subscritas do Fundo votaram pela reprovação, enquanto que cotistas representantes 1,25% (um 

vírgula vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo se abstiveram da votação, de modo que, o quórum 

previsto no art. 29 da ICVM 578/16 combinado com os arts. 32, parágrafo 1º, alínea I e art. 36, parágrafo 1º 

do Regulamento do Fundo foi atingido. Neste sentido, as Demonstrações Financeiras do período de 30 de 

junho de 2018 e 2017 foram reprovadas. Da mesma maneira, o item (2) da Pauta foi reprovado por cotistas 

detentores de 44,15% (quarenta e quatro vírgula quinze por cento) das cotas subscritas do Fundo, enquanto 

que cotistas detentores de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo se abstiveram da 

votação. Assim, as Demonstrações  Financeiras do período de 30 de junho de 2019 e 2018 também foram 

reprovadas.” 

 

06 – Comunicado e Notificação Extrajudicial aos Cotistas do Fundo de Investimento em Participações 

Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, inscrito no CNPJ sob o n° 17.213.821/0001-09:  A LAD publicou um 

comunicado aos cotistas informando sobre a finalização da emissão das demonstrações financeiras do Fundo 

de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, CNPJ n° 17.213.821/0001-09, referente 

ao peíodo de 01/01/2021 até 31/03/2021, data da efetivação da liquidação do fundo com a entrega dos ativos 

investidos, conforme pautas de reuniões anteriores.  Além disso, a LAD, na qualidade de administradora e 

gestora do FIP também notificou extrajudicialmente os cotistas para pagamento do valor relativo à Taxa de 

Administração devida pela prestação dos serviços de Administração Fiduciária e Gestão de Recursos pelos 

anos de 2018 a 2021, na proporção da participação de cada cotista, no prazo máximo de 15 dias úteis, sob 

pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis à espécie.Por se tratar de matéria jurídica, a Diretoria 

de Investimentos passou a notificação extrajudicial para a Procuradoria do Ipojucaprev, para que pudesse 

analisar os documentos.  
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07 – Aprovação do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2022: Foi apresentada uma proposta de 

calendário de reuniões da Diretoria de Investimentos para o ano de 2021 aos membros dos conselhos e do 

comitê a fim de que aprovassem as datas mensais propostas. Ficou combinado que os conselheiros iriam 

analisar melhor as datas e que o calendário do ano de 2022 seria confirmado na primeira reunião do ano. 

 

08 – Apresentação do 2º Relatório Periódico da Ouvidoria do IpojucaPrev: A Diretora Administrativa 

Financeira, Srª Alcione Pontes, apresentou os dados do 2º Relatório Periódico da Ouvidoria do IpojucaPrev, 

apontando a quantidade e as características das manifestações realizadas no período, bem como, o perfil dos 

manifestantes e as formas de resposta enviadas aos mesmos. O relatório faz referência ao período de 01 de 

julho de 2021 a 30 de setembro de 2021. 

 

09 – Prestação de Contas de Outubro/2021 e Novembro/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira: A 

Diretora Administrativa Financeira, Srª Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação dos dados 

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

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

e qualitativo da folha de pagamento do mês de referência da prestação de contas,  os totais de despesas, 

contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de 

acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev dos meses de outubro e novembro do ano de 2021. 

 

10 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: O Presidente Executivo, Sr. Helton 

Carlos Ferreira, informou que o IpojucaPrev já recebeu a proposta de alterações no projeto de lei da reforma 

da previdência apresentado previamente. Essa proposta foi enviada pelos sindicatos representativos  dos 

servidores (SINTRAPMI, SINPROMI, SINDGUARDAS) e a Diretoria Executiva do IpojucaPrev encaminhou ao 

atuário contratado para que sejam calculados os impactos atuariais. O presidente também informou que será 

marcada uma reunião para apresentar aos segurados os resultados obtidos nessa análise com foco em 

debater e estabelecer uma proposta de reforma que consiga atender aos anseios dos servidores, bem como, 

manter a segurança previdenciária do município. 

 

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 – novembro de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de novembro de 2021;  
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04. Proposta de alocação para janeiro de 2022; 

05. Resolução CMN 4963 de 25 de novembro de 2021; 

06. Ata da Consulta formal – Geração De Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 

___CNPJ n° 17.213.821/0001-09; 

07. Comunicado e Notificação Extrajudicial aos Cotistas do Fundo de Investimento em Participações Cais 

___Mauá do Brasil Infraestrutura, CNPJ n° 17.213.821/0001-09; 

08. Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2022; 

09. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

 

 

 

 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 Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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