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ATA N° 01/2022 – Conselho Fiscal 

 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 31 de janeiro de 2022 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas foi realizada de forma 

on-line pela plataforma Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anGbqhbW6Tj0tbiVwW 

uUx5AZRhz1xH0D0wuvxYEOu26M1%40thread.tacv2/1643030448232?context=%7b%22Tid%22%3a%2263b

64839-7a8d-45f7-90ab-84feaa4ca5f7%22%2c%22Oid%22%3a%22109bd7f3-91eb-432e-91925f01930a7cb5 

%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a 

primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada de 

exclusivamente online, tendo em vista as novas medidas de prevenção contra a Covid-19,respeitando as 

restrições estabelecidas no Decreto nº 52.214, de 28 de Janeiro de 2022, que altera o Decreto nº 51.749, de 

29 de outubro de2021, 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, representante 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 e José 

Marcelo De Oliveira; 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 Souzae 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; o Superintendente de Serviços 

Administrativos do IpojucaPrev, Gercino Miranda; 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 objetivos 

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

Dezembro/2021;  

02 – Deliberação sobre a Proposta de Alocação para Fevereiro/2022; 

03 – Apresentação e Deliberação sobre a Nova Política de Investimentos para o Ano de 2022; 

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

05 – Exposição do Ato do Administrador do Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 12.312.767/0001-35; 

06 – Explanação sobre a Portaria SPREV n° 14.770, de 17 de dezembro de 2021 e o Edital de 

Certificação Profissional do Instituto Totum; 

07 – Resultado sobre o Plano de Ação de Capacitação e o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho 

Anual 2021, Plano de Trabalho para as Reuniões e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos Recursos);   

08 – Debate sobre os Planos de Ação para o ano de 2022; 

08.1 – Deliberação sobre o Plano de Ação de capacitação do ano de 2022  

09 – Aprovação do Calendário de Reuniões para o Ano de 2022; 

10 – Necessidade de Renovação do Comitê de Investimentos;  

11 – Prestação de Contas de Dezembro – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidente. 

 

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 - 

Dezembro/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, Investidores seguem monitorando 

novos estudos em relação à variante Ômicron. Até então, o que se conseguiu provar é que ela possui 

transmissibilidade mais elevada que a delta, porém, as hospitalizações e número de mortes não subiram em 

decorrência da infecção com a nova cepa. Ainda não se sabe se isso ocorreu por conta da vacina ou se essa 

variante é, de fato, menos letal. Contudo, a OMS ainda a classifica como sendo um vírus “mortal” e prevê a 

contaminação de mais de 50% dos europeus até março. Nos Estados Unidos, a inflação fechou 2021 em 7%, 

maior patamar em quase quatro décadas. Corroborando com o aumento de preços, o mercado de trabalho 

deve pressionar ainda mais a demanda. O desemprego no país foi reduzido para 3,9%, menor nível durante a 

pandemia.Devido às novas pressões advindas dos choques de oferta e o mercado de trabalho mais 

aquecido, os integrantes do Fed sinalizaram, na ata de dezembro do Fomc, que a elevação dos juros deve 
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ser antecipada para conter a inflação, e que deve ser discutido a redução do balanço de títulos públicos e 

hipotecários. Após os comentários, o mercado enxerga como provável um primeiro aumento de juros já na 

reunião de março, com ainda duas ou três elevações nas reuniões seguintes.Em relação ao continente 

europeu, a inflação superou a estimativa do mercado, que previa alta de 4,7% e bateu novo recorde histórico 

ao atingir 5% em dezembro na comparação anual. O maior responsável pelo resultado foi o setor de Energia, 

que avançou 26%.Com o objetivo de evitar a desaceleração econômica do país, o governo chinês planeja 

diversas medidas de apoio ao setor privado, dentre elas: redução das restrições ao mercado imobiliário, 

através de política monetária mais flexível, e a emissão de títulos especiais locais para aumentar o nível de 

gastos do governo. O movimento vem após o Banco Mundial reduzir suas previsões para o crescimento 

chinês em 2022 de 5,4% para 5,1%. Já no cenário nacional, Os principais dados de atividade econômica 

decepcionaram o mercado. O IBC-Br, considerado a prévia do PIB medido pelo Bacen, contraiu 0,4% em 

outubro, resultado pior do que o estimado pelo mercado, de queda de 0,2%. Em novembro, os resultados 

foram mistos. A produção industrial reduziu 0,2% ante expectativa de alta de 0,1%, puxada pela queda de 3% 

em Bens de Capital, porém, o volume de serviços cresceu 2,4% frente à leve elevação de 0,2% que era 

projetada por economistas. O IPCA de dezembro elevou-se em 0,73%, contra expectativa de 0,65%. O índice 

fechou 2021 com alta de 10,06%, muito acima do teto da meta de 5,25%. Os principais responsáveis pela alta 

foram os grupos de Transportes (21,03%) e Habitação (13,05%), que combinados respondem por, 

aproximadamente, 60% do resultado do IPCA em 2021.Após o anúncio do reajuste salarial para policiais 

federais, alguns grupos de servidores federais exigiram que o presidente Bolsonaro concedesse o reajuste 

para suas respectivas categorias. Os servidores entraram em paralização em janeiro e ameaçaram entrar em 

greve no início de fevereiro, caso não haja correção salarial. Como forma de conter as manifestações, o líder 

do governo na Câmara, Ricardo Barros, sugeriu que o reajuste prometido para policiais federais seja 

cancelado. Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de dezembro, a posição dos 

investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de dezembro, 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 dezembro, 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 

1,68%e da meta atuarial de 1,22%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a 

rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de dezembro com um desempenho 

acumulado no ano de 0,44% contra a meta atuarial de 16,00%. Além disso, também foi demonstrada a 

evolução patrimonial no período de janeiro de 2019 até dezembro de 2021 e as aplicações e resgates que 

foram realizados no mês de dezembro de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI, 
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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; 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 foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Os membros do Conselho Fiscal que participaram da reunião aprovaram por unanimidade o relatório. 

 

02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/2022: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 Dezembro de 2021 em conjunto com as 

movimentações realizadas durante o mês de Janeiro de 2022, assim, poderão ter valores defasados por 

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

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR 
ENQUADRAMENTO 

Res 4.963/2021 

30.036.235/0001-02 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP 
Resgate total Artigo 8º, Inciso III 

- REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 - 

 

APLICAÇÕES 

CNPJ 

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR 

ENQUADRAMENTO 

Res 4.963/2021 

03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP R$ 5.000.000,00 Artigo 7º, Inciso IV, 'a ' 

09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I R$ 5.504.885,17 Artigo 7º, Inciso I, 'b' 

 

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

cenário de perspectiva de inflação alta e aumento da taxa de juros. A justificativa para a proposta de resgate 

do Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI LP foi devido aos fatores que impulsionaram a 

bolsa americana em 2021, como retomada das atividades, resultados expressivos das empresas listadas na 

bolsa, estímulos fiscais e monetários e otimismo com o nível de vacinação, não serão replicados em 2022. 

Além disso, o FED manteve uma postura mais hawkish, indicando que deverá começar um ciclo de aumento 
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da taxa de juros e aperto monetário, fazendo com que a perspectiva do mercado seja de que a bolsa 

americana tenha um movimento mais lateralizado no ano. A proposta de alocação foi nos fundos: CAIXA 

BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP visando proteger a carteira do cenário atual de aumento da taxa básica de 

juros da economia brasileira; e ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I visando a diminuição do 

“duration” da carteira, investindo em fundos de investimento que compram títulos públicos de prazo de 

vencimento mais curtos, com o intuito de proteger a carteira nesse momento de maior incerteza A proposta 

foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para análise do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal que participaram da reunião 

aprovaram por unanimidade a proposta de alocação de recursos. 

 

3) Deliberação sobre a Política de Investimentos para o ano de 2022: Tendo 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, a Política de Investimentos para o ano de 2022 tinha sido realizada acordo com a 

Resolução CMN 3.922/2010 e aprovada pelo Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo na reunião 

do dia 25 de Novembro de 2021. Posteriormente a realização da reunião, foi publicada a Resolução CMN 

4.963/2021, que 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. Com isso, foi necessário fazer uma nova política considerando a nova regulamentação. A 

secretaria de Previdência prorrogou o prazo para envio do DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos) 

para o dia 31 de Março de 2022. Foi apresentada uma nova versão da política de investimentos para o ano 

de dois mil e vinte e dois, já enquadrada na resolução CMN nº 4.963/2021, 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 política proposta obedece ao que determina a legislação vigente e 

especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.693/2021 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 

para os ativos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, Investimentos estruturados, Fundos 

Imobiliários e Empréstimo consignado (com relação a esse último, foi explicado que só poderá ser efetivado a 

partir da regulamentação que será feita pela Secretaria de Previdência). Além disso, O IPOJUCAPREV aderiu 

ao programa Pró Gestão, se certificando como nível II em 19 de novembro de 2021. Com esta certificação, o 

IPOJUCAPREV cumpriu todos os critérios definidos na Portaria SPREV nº 519/2011 e pode ser considerado 

um investidor qualificado, tendo acesso a alguns fundos exclusivos para este tipo de investidor e tendo os 

limites aumentados para alguns investimentos específicos. Depois de abordado todos os temas contidos na 

Política de Investimentos o Sr. Marcelo Marinheiro, perguntou aos conselheiros se perante o apresentado, e 

conforme a 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. Após a aprovação do 
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Comitê de Investimentos, a Política de Investimentos para o ano de 2022 foi aprovada por unanimidade pelos 

membros do Conselho Fiscal que participaram da reunião. 

 

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 4.963/2021 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 janeiro 

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

fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

42.040.639/0001-40 
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S.A. 
Gestor ART. 15 

  

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 seguiu para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aprovou o credenciamento da 

instituição supracitada. 

 

05 – Exposição do Ato do Administrador do Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 12.312.767/0001-35: O Diretor de Investimentos Marcelo 

Marinheiro divulgou o ato do administrador do fundo, no qual “BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson nº 231, 11º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.201.501/0001-61Administrador BNY Mellon DTVM ), na qualidade de administrador do BRASIL 

FLORESTAL- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ 

sob o nº 12.312.767/0001-35 Fundo , RESOLVE:I. Reduzir a parcela da taxa de administração do FUNDO 

que cabe ao gestor para o valor fixo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante a alteração do §1º e 

2º do Regulamento, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação:Parágrafo 1º: A Taxa de 

Administração será calculada e provisionada diariamente sobre: (i) o Patrimônio Líquido durante o Período de 

Investimentos e Período de Desinvestimento, sempre considerando o valor diário do Patrimônio Líquido do 
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FUNDO, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, bem como o disposto nos Parágrafos 3º a 5º 

abaixo. A Taxa de Administração será paga mensalmente pelo FUNDO até o 5º (quinto) dia útil ao 

encerramento do mês subsequente ao seu vencimento. A remuneração mínima mensal prevista neste 

parágrafo, não será inferior à (i) no período a partir de 14 de junho de 2019 à 14 de junho de 2010 será no 

mínimo de R$142.500,00 (cento e quarenta e dois mil reais); e (ii) no período após 14 de junho de 2020 até 

07 de janeiro de 2022 será no mínimo de R$77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais); (iii) a partir de 

07 de janeiro de2022, será calculado conforme disposto no §2º abaixo.Parágrafo 2º: A Taxa de Administração 

será calculada conforme as condições sindicadas abaixo: a) Para o Gestor será: (i) valor fixo mensal de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).b) Para o Administrador: (i) 0.15% a.a., calculados sobre o patrimônio líquido 

diários e, calculados e apropriados sobre os Patrimônios Líquidos diários, e pagos mensalmente, 

considerando-se um volume de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais): e (ii) 0.125% a.a., calculados 

sobre o patrimônio líquido diários e,calculados e apropriados sobre os Patrimônios Líquidos diários, e pagos  

mensalmente, considerando-se um volume entre R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e R$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).II. Consolidar o novo Regulamento do Fundo em razão da 

alteração ora efetuada.” 

 

06 – Explanação sobre a Portaria SPREV n° 14.770, de 17 de dezembro de 2021 e o Edital de 

Certificação Profissional do Instituto Totum; No dia 22 de dezembro de 2021 foi publicada a PORTARIA 

SPREV Nº 14.770, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, que autoriza a divulgação do credenciamento do 

Instituto Totum, como entidade certificadora da certificação profissional dos dirigentes, dos membros dos 

conselhos deliberativo e fiscal, dos responsáveis pela gestão dos recursos e membros do comitê de 

investimentos. Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2022, data em que se inicia a contagem do 

prazo previsto no art. 14 da Portaria nº 9.907, de 2020. Para os conselheiros que já possuem alguma 

certificação, conforme mencionamos nas reuniões, só será necessário realizar as novas provas com o 

vencimento das suas certificações atuais. Entretanto, para os conselheiros que ainda não são certificados 

recomendamos que se certifiquem até 1° de abril de 2022, tendo em vista que as certificações, como a 

CGRPPS da APIMEC e a CPA-10 da ANBIMA ainda estão vigentes. Foi explicado que o Edital da 

Certificação Profissional da TOTUM já foi divulgado e que as provas da nova certificação já podem ser feitas. 

O IpojucaPrev irá promover a capacitação dos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal, dos 

responsáveis pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos visando a certificação de 

todos, conforme plano de ação de capacitação, descrito na pauta 07. 

 

07 – Resultado sobre o Plano de Ação de Capacitação e o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho 

Anual 2021, Plano de Trabalho para as Reuniões e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos Recursos): 

No ano de 2021 foi elaborado o 1° Plano de Ação de Capacitação do IpojucaPrev, o qual tinha o objetivo de 

ampliar o desenvolvimento institucional por meio da qualificação daqueles que se relacionam com a 

Autarquia, conforme explanado na reunião do dia 24 de fevereiro de 2021.Ao todo, maioria dos servidores do 

IpojucaPrev capacitaram-se em suas respectivas áreas de atuação entre os cursos sugeridos no Plano de 
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Capacitação e sobre assuntos diversos e atuais que se relacionam com a moderna realidade de mudanças e 

adequações legislativas dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. Encerramos 2021 com as 

seguintes porcentagens de Certificações: Diretoria Executiva: 75%, - Comitê de Investimentos: 100% dos 

membros titulares, - Conselho Fiscal: 50% dos membros titulares e o - Conselho Deliberativo com 33% dos 

membros titulares.O Plano de Ação Anual também foi exposto na reunião do dia 24 de fevereiro de 2021 e 

visava identificar as principais metas e atividades a serem exercidas pela autarquia, almejava o atendimento 

às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social. Das 

29 ações/metas: 21 foram atendidas completamente e 8 ações não foram atendidas. Foi explicado o motivo 

das ações que não foram atendidas e dito que grande parte destas dependiam de outros órgãos externos ou 

de alterações legislativas. O Plano de Trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos e o Plano de 

Trabalho para as Reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o ano de 2021 foram 

seguidos, contribuindo para o adequado funcionamento do fluxo de ações que deveriam ser executadas.Além 

das reuniões realizadas mensalmente também foram necessários mais dois encontros extraordinários. O 

Plano de Ação Mensal da Gestão dos Recursos precisou ser adequado em alguns meses em relação ao fluxo 

de atividade e por questões que não dependiam da Diretoria de Investimentos, como por exemplo o atraso no 

envio dos extratos dos fundos estressados por parte dos administradores. Foi informado que o detalhamento 

maior de todos esses pontos seria dado no Relatório de Governança do ano de 2021. 

 

08 – Debate sobre os Planos de Ação para o ano de 2022:O Plano de ação de 2022 está previsto para ser 

deliberado na reunião de Fevereiro, onde serão estabelecidas metas, ações, responsáveis, prazos e medidas 

de acompanhamento, divido por áreas do RPPS.No plano de ação, conterá: Plano de trabalho, Plano de ação 

das reuniões do Comitê de Investimentos, Plano de ação das reuniões do Conselho Deliberativo, Plano de 

ação das reuniões do Conselho Fiscal e Plano de ação mensal da gestão dos recursos. Os conselheiros e 

membros do Comitê podem contribuir com metas e/ou ações visando a melhoria da gestão através do 

acompanhamento dessas atividades. 08.1 – Deliberação sobre o Plano de Ação de capacitação do ano 

de 2022: O IpojucaPrev visando manter e ampliar o desenvolvimento institucional de maneira constante 

implementou a partir de 2021 um plano de ação de capacitação, para que as pessoas que se relacionam com 

a unidade gestora do RPPS qualifiquem-se periodicamente. Dessa forma, incentivar a capacitação contínua 

contribui ativamente e de maneira progressiva para aperfeiçoar as ações realizadas principalmente pelos 

servidores da Autarquia, objetivando otimizar os prazos de conclusão das suas atribuições e influenciando 

para elevar o nível técnico das competências do IpojucaPrev. Por meio de cursos presenciais e a distância os 

servidores deverão sempre qualificar-se e aprimorar-se ao longo do tempo, ter uma formação básica em 

RPPS será imprescindível para os servidores, os dirigentes e os conselheiros. Continuará em vigor a 

exigência de que todos os servidores da Autarquia e membros dos órgãos colegiados possuam uma 

formação básica em RPPS e em assuntos relacionados as suas áreas de atuação. A formação poderá ser 

realizada por meio de cursos, palestras e Workshops se necessário.Para cada setor que compõe o 

IpojucaPrev e respectivos conselhos e comitê,  atualmente, será disponibilizada uma lista de sugestões de 

cursos específicos, em suas respectivas áreas de atuação e que deverá ser seguido de maneira linear, 
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sempre visando a qualificação de todos e a consequente solidez do IpojucaPrev com pessoas qualificadas, 

evidenciando sempre um trabalho técnico  e estratégico. 

 

09 – 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 2022 aos membros dos conselhos e do 

comitê a fim de que aprovassem as datas mensais propostas. O calendário para realização das reuniões 

ordinárias no ano de dois mil e vinte e dois foi aprovado por todos os membros dos órgãos colegiados que se 

fizeram presentes na reunião. 

 

10 – Necessidade de Renovação do Comitê de Investimentos: O Comitê de Investimentos foi criado pelo 

Decreto n° 23, de 14 de setembro de 2010 e alterado posteriormente por meio do Decreto n° 269, de 18 de 

janeiro de 2016, o qual tem o objetivo de primordial de assessorar a Presidência da Autarquia quanto à 

aprovação da Política de investimentos e às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários com 

observâncias às exigências legais vigentes, à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência 

e liquidez dos investimentos.Para melhor adaptar as normas vigentes foi enviado no começo de janeiro de 

2022 um Ofício para o Gabinete da Prefeita do Ipojuca sobre a necessidade de ajustes no Decreto n° 23/2010 

em relação aos prazos de recondução, a composição de seus membros e as suas certificação, tendo em 

vista principalmente a Portaria n° 9.907, de 14 de abril de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho, que modificou os requisitos para os dirigentes da unidade gestora, dos 

membros dos conselhos deliberativo e fiscal, dos membros do comitê de investimentos e do responsável pela 

aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social (RPPS).A minuta do novo Decreto foi 

aprovada pela Procuradoria Geral do Ipojuca, a qual já providenciou os próximos passos para efetivação da 

norma, entretanto, o IpojucaPrev continua no aguardo do novo Decreto para prosseguir com as solicitações 

de indicações para compor o Comitê de Investimentos entre 2022 - 2025, tendo vem vista o prazo final dos 

mandatos dos membros nomeados pelas portarias 2250/2019 e 3886/2021. 

 

11 – Prestação de Contas de Dezembro – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidente: O 

Superintendente de Serviços Administrativos do IpojucaPrev, Gercino Miranda, fez a prestação de contas e 

apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de dezembro 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 do mesmo mês. 

 

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: 
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01. Relatório Analítico de Investimentos – dezembro de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de dezembro de 2021;  

04. Proposta de alocação para fevereiro de 2022; 

05. Política de Investimentos para 2022; 

06.  Ato do Administrador do Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 

___inscrito no CNPJ sob o nº 12.312.767/0001-35; 

07. Portaria SPREV Nº 14.770, De 17 De Dezembro De 2021; 

08. Edital Totum- Certificação Profissional- SPREV; 

09. Plano de Ação de Capacitação 2022; 

10. Proposta de calendário de reuniões para 2022; 

11. Portaria 3886-2021 - Comitê de Investimentos; 

12. Portaria 2250-2019 - Comitê de Investimentos; 

13. Balancetes de Receita e Despesa – FUNPREI 12.2021; 

14. Balancetes de Receita e Despesa – IpojucaPrev 12.2021; 

15. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

 

 

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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