
 

Ata da 2ª Reunião Ordinária 

realizada no dia 

 

ATA N° 02/2022 – Conselho Deliberativo

 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do 

2022. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes

do IpojucaPrev, a segunda reunião ordinária

 

Desta forma, participaram da reuniã

 

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças;

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

Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento

Bastos Lins, Joaldo José Da Silva, 

Marcelo De Oliveira; o Presidente do 

membros titulares e suplentes do Conselho

Fonseca e João Luiz da Silva; os seguintes 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, 

Lourdes Celestino Muniz De Souza

Membro do Comitê de Investimentos, 

Membro do Comitê de Investimentos

Pontes; e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev

 

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

sempre o contínuo desenvolvimento

foram convidados todos os membros titulares e suplentes do 

reunião. Com o quórum suficiente de 

Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro

prosseguimento à reunião. A reunião te

relevantes referentes à Diretoria de Investimentos

maior transparência e o melhor desempenho 

 

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

Janeiro/2022;  

02 – Deliberação Sobre a Proposta de Alocação para Março/2022;
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Conselho Deliberativo 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022, realizada no dia 24 de fevereiro de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze

híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e 

repassado a todos os membros titulares e suplentes

reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte

a reunião:  

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; o 

Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do 

Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Marcos 

, Adriano Marques De Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana e José 

Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares d

Conselho Fiscal: Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, 

s seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos

Themystocles Morais De Azevedo, Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De 

Lourdes Celestino Muniz De Souza e Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e 

Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e 

estimentos, Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa e Financ

a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando

nuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Di

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo 

suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de 

Marcelo Marinheiro, primeiramente agradeceu a participação dos membros

A reunião teve como objetivos principais informar 

relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev

melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas

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

obre a Proposta de Alocação para Março/2022; 

de 2022,  
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de 2022, realizada no dia 24 de fevereiro de 

às onze horas foi realizada de 

IpojucaPrev e pela plataforma 

repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados 

do ano de dois mil e vinte e dois.  

 Presidente do Conselho 

Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho 

, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Marcos 

e Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana e José 

Márcio Fernando Soares da Silva e os demais 

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo da 

Comitê de Investimentos: 

, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De 

o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e 

Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e 

Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa e Financeira, Alcione 

Lays Fernanda Macário. 

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando 

iretoria de Investimentos, 

Conselho Deliberativo para acompanhar a 

conduzida pelo Diretor de 

, primeiramente agradeceu a participação dos membros e deu 

informar e deliberar sobre fatos 

e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à 

as seguintes pautas: 

Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - 
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03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;

04 – Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

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

05 – Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos 

Recursos);   

06 – Capacitação para a Certificação dos Membros dos Órgã

06.1 – Opções de cursos para as certificações 

07 – Exposição do Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022;

08 – Necessidade de Renovação do Comitê de Investimentos;

09 – Prestação de Contas de Janeiro/2022 

10 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.

 

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo 

expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinha

juntamente com os documentos pertinentes.

 

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

Janeiro/2022: A pauta foi conduzida pelo

representante da empresa Lema Economia & Finanças

cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de 

contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguind

dos analistas. Expondo o cenário 

acima do esperado pelo mercado. Os índices de volume de serviços e produção industrial avançaram 1,4% e 

2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice de vendas 

varejo recuou 0,1% em dezembro na comparação mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou 

alta de 1,4% em 2021.O IPCA de janeiro elevou

Bebidas foi o grupo com maior impacto individual dentro do

das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo que registrou variação negativa foi Transportes (

0,11%) impactado pelo recuo nos preços das passagens aéreas (

Como tentativa de evitar a escalada inflacionária, o Copom elevou novamente a Selic em 1,50 p.p., conforme 

esperado, e afirmou que o ciclo de aperto monetário deve permanecer em território contracionista. Contudo, o 

Comitê surpreendeu o mercado ao indicar a 

projeções do Copom indicam Selic na casa dos 12% no primeiro semestre de 2022 e 11,75% no fechamento 

do ano. Já no cenário internacional

Americano) não descarta a possibilidade de sete elevações de juros em 2022 e altas maiores que 0,50 p.p., o 

mercado americano apresentou forte volatilidade. No momento, o consenso do mercado projeta quatro altas 
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Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;

Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

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

Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos 

Capacitação para a Certificação dos Membros dos Órgãos Colegiados; 

Opções de cursos para as certificações  

Exposição do Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022; 

ão do Comitê de Investimentos; 

de Contas de Janeiro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; e

Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev. 

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

, conforme as pautas que tinham sido enviadas

juntamente com os documentos pertinentes. 

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

A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo

representante 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 

contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguind

cenário nacional, os indicadores de atividade econômica tiveram desempenho 

acima do esperado pelo mercado. Os índices de volume de serviços e produção industrial avançaram 1,4% e 

2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice de vendas 

varejo recuou 0,1% em dezembro na comparação mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou 

alta de 1,4% em 2021.O IPCA de janeiro elevou-se em 0,54% contra 0,73% em dezembro. Alimentação e 

Bebidas foi o grupo com maior impacto individual dentro do índice (0,23 p.p.) causado pelo aumento no preço 

das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo que registrou variação negativa foi Transportes (

0,11%) impactado pelo recuo nos preços das passagens aéreas (-18,35%) e dos combustíveis (

mo tentativa de evitar a escalada inflacionária, o Copom elevou novamente a Selic em 1,50 p.p., conforme 

esperado, e afirmou que o ciclo de aperto monetário deve permanecer em território contracionista. Contudo, o 

mercado ao indicar a redução do ritmo de ajuste para as próximas reuniões. As atuais 

projeções do Copom indicam Selic na casa dos 12% no primeiro semestre de 2022 e 11,75% no fechamento 

internacional, após comentários recentes de que o Federal Reserve (Ba

Americano) não descarta a possibilidade de sete elevações de juros em 2022 e altas maiores que 0,50 p.p., o 

mercado americano apresentou forte volatilidade. No momento, o consenso do mercado projeta quatro altas 

de 2022,  
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Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;  

Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos 

Diretoria Administrativa e Financeira; e 

uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 

s previamente por e-mail, 

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

em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo 

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 

os indicadores de atividade econômica tiveram desempenho 

acima do esperado pelo mercado. Os índices de volume de serviços e produção industrial avançaram 1,4% e 

2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice de vendas no 

varejo recuou 0,1% em dezembro na comparação mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou 

se em 0,54% contra 0,73% em dezembro. Alimentação e 

índice (0,23 p.p.) causado pelo aumento no preço 

das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo que registrou variação negativa foi Transportes (-

18,35%) e dos combustíveis (-1,23%). 

mo tentativa de evitar a escalada inflacionária, o Copom elevou novamente a Selic em 1,50 p.p., conforme 

esperado, e afirmou que o ciclo de aperto monetário deve permanecer em território contracionista. Contudo, o 

redução do ritmo de ajuste para as próximas reuniões. As atuais 

projeções do Copom indicam Selic na casa dos 12% no primeiro semestre de 2022 e 11,75% no fechamento 

após comentários recentes de que o Federal Reserve (Banco Central 

Americano) não descarta a possibilidade de sete elevações de juros em 2022 e altas maiores que 0,50 p.p., o 

mercado americano apresentou forte volatilidade. No momento, o consenso do mercado projeta quatro altas 
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de juros neste ano, porém, o viés mais hawkish do Fed pode refletir em mais altas.

passou por intensa variação positiva devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Europa. No 

primeiro, rebeldes do Iêmen lançaram um ataque à uma instalação de fornecimento de 

Dhabi, cidade dos Emirados Árabes Unidos, após o país declarar apoio ao atual governo iemenita. No 

segundo, a Rússia ameaçou invadir a Ucrânia para impedi

militar composta por EUA e alguns paí

exportadores de petróleo e gás natural para o continente europeu e um possível conflito tem o potencial de 

pressionar a oferta da commodity, caso haja sanções comerciais dos Estados Unidos

China cresceu 8,1% em 2021 e evidenciou a desaceleração da economia, dado que, no quarto trimestre, o 

país cresceu apenas 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados 

no terceiro trimestre. Uma das medida

das taxas primes de um e cinco anos, gerando um entendimento por parte do mercado de sinalização de 

afrouxamento monetário, o que elevou o preço das commodities, beneficiando economias e

Banco Central Europeu adotou um 

2022. A declaração foi realizada pela presidente do B

de imprensa. O movimento vem após o 

Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de 

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

sobre o total das aplicações dos

investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o se

acordo com a Resoluções CMN n° 

IpojucaPrev. Também foi mostrada 

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

dos seus respectivos benchmarks, 

resgates no mês de janeiro, as aplicações e 

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

FUNPREI de 0,04% e da meta atuarial

período de janeiro de 2019 até janeiro

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 também os seguintes dados

de Investimento vigente: o nome dos fundos,

índice Sharpe, índice Treynor, retorno histórico dos investimentos, 

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 
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s mais hawkish do Fed pode refletir em mais altas.

passou por intensa variação positiva devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Europa. No 

primeiro, rebeldes do Iêmen lançaram um ataque à uma instalação de fornecimento de 

Dhabi, cidade dos Emirados Árabes Unidos, após o país declarar apoio ao atual governo iemenita. No 

segundo, a Rússia ameaçou invadir a Ucrânia para impedi-la de se tornar um país-

militar composta por EUA e alguns países da Europa. Vale ressaltar que a Rússia é um dos maiores 

exportadores de petróleo e gás natural para o continente europeu e um possível conflito tem o potencial de 

pressionar a oferta da commodity, caso haja sanções comerciais dos Estados Unidos

China cresceu 8,1% em 2021 e evidenciou a desaceleração da economia, dado que, no quarto trimestre, o 

país cresceu apenas 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados 

no terceiro trimestre. Uma das medidas do governo chinês para conter a desaceleração econômica foi o corte 

das taxas primes de um e cinco anos, gerando um entendimento por parte do mercado de sinalização de 

afrouxamento monetário, o que elevou o preço das commodities, beneficiando economias e

um tom contracionista e sinalizou que não descarta aumentar os

2022. A declaração foi realizada pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em coletiva 

de imprensa. O movimento vem após o segundo aumento de juros consecutivo pelo BoE 

Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de janeiro, a posição dos investimentos, sua 

disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de janeiro, a participação

s fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o 

e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o se

n° 4963, de 25 de novembro de 2021 e a política de investimento

 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 

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

as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de janeiro

retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução 

PREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal

e da meta atuarial de 0,94%. Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no 

janeiro de 2022, a liquidez da carteira 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 

os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhado

vigente: o nome dos fundos, o retorno dos investimentos no mês, a volatilidade, o VaR, 

retorno histórico dos investimentos, a comparação

janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

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

de 2022,  
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s mais hawkish do Fed pode refletir em mais altas. O barril de petróleo 

passou por intensa variação positiva devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Europa. No 

primeiro, rebeldes do Iêmen lançaram um ataque à uma instalação de fornecimento de petróleo em Abu 

Dhabi, cidade dos Emirados Árabes Unidos, após o país declarar apoio ao atual governo iemenita. No 

-membro da Otan, aliança 

ses da Europa. Vale ressaltar que a Rússia é um dos maiores 

exportadores de petróleo e gás natural para o continente europeu e um possível conflito tem o potencial de 

pressionar a oferta da commodity, caso haja sanções comerciais dos Estados Unidos e da Europa. O PIB da 

China cresceu 8,1% em 2021 e evidenciou a desaceleração da economia, dado que, no quarto trimestre, o 

país cresceu apenas 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados 

s do governo chinês para conter a desaceleração econômica foi o corte 

das taxas primes de um e cinco anos, gerando um entendimento por parte do mercado de sinalização de 

afrouxamento monetário, o que elevou o preço das commodities, beneficiando economias emergentes. O 

nalizou que não descarta aumentar os juros em 

, Christine Lagarde, em coletiva 

pelo BoE (Bank ofEngland). 

, a posição dos investimentos, sua 

ção do fundo previdenciário 

de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o 

e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de 

e a política de investimento do 

distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, 

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

imentações de aplicações e 

no mês de janeiro, o saldo atual, o 

retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução 

PREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do 

foi demonstrada a evolução patrimonial no 

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 

que estavam previstos para serem acompanhados pela Política 

nvestimentos no mês, a volatilidade, o VaR, 

a comparação do retorno em diversas 

janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

tam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de 
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diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks.

Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pel

Comitê de Investimentos e foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

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

 

02 – Proposta de Alocação para 

um estudo realizado pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a

IpojucaPrev, no qual foi feita uma proposta

março. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do 

do final de janeiro de 2022 em conjunto com as movimentações r

2022, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos 

em carteira. 

 

ORIGEM

REPASSE PREVIDENCIÁRIO

 

CNPJ 

14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CO

 

A alocação está baseada na mudança do cenário econômico, 

pelo mercado desde o ano passado, fez com que os investimentos 

vencimentos mais longos como o IMA

atual expectativa, é que a Selic feche o ano em torno de 12,25% a.a.

investem em ativos que buscam acompanhar o rendimento da taxa de juros de curtoprazo (DI) tendem a se 

valorizar bastante, sem incorrer em elevado risco para a carteira. Os fundos 

de fundos com essa característica, por isso 

crédito privado presente na carteira do FUNPREI.

objeto de análise nas últimas reuniões, com deliberação a fa

entretanto o fundo tem apresentado forte queda nesse início de ano, o que levou a 

cautela e esperar um pouco mais para realizar 

explicados adiante, devendo os gestores do IpojucaPrev 

principalmente em relação a este fundo. 

a 5%, a orientação é por não realizar o 

seja efetuado, é recomendado que 

proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá
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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 Deliberativo que participaram da reunião aprovaram por unanimidade o relatório.

ção para Março/2022: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado 

pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos

proposta de aplicação com o saldo previsto para investimento no mês de 

o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do 

em conjunto com as movimentações realizadas durante o mês de 

, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos 

SALDO 

ORIGEM 

REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00

APLICAÇÃO 

FUNDO VALOR 

BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF R$ 1.800.000,00

A alocação está baseada na mudança do cenário econômico, pois a alta dos juros que tem sido precificada 

passado, fez com que os investimentos com lastro em títulos públicos federais de 

vencimentos mais longos como o IMA-B5+ sofressem com altas volatilidades, durante boa parte do ano. A 

atual expectativa, é que a Selic feche o ano em torno de 12,25% a.a. Com a alta da taxa de juros, fundos que 

investem em ativos que buscam acompanhar o rendimento da taxa de juros de curtoprazo (DI) tendem a se 

valorizar bastante, sem incorrer em elevado risco para a carteira. Os fundos de Crédito Privado são exemplos

com essa característica, por isso é favorável a elevação do percentual investido no único fundo de 

presente na carteira do FUNPREI. O CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA, que havia sido 

objeto de análise nas últimas reuniões, com deliberação a favor do resgate total dos recursos investidos

tem apresentado forte queda nesse início de ano, o que levou a 

esperar um pouco mais para realizar o resgate. Contudo, o resgate deve ser mantido

adiante, devendo os gestores do IpojucaPrev  acompanhar de perto a volatilidade do mercado 

principalmente em relação a este fundo. Caso a volatilidade seja muito alta e incorra em uma queda superior 

a 5%, a orientação é por não realizar o resgate e esperar uma “normalização” do mercado.

é recomendado que os recursos sejam investidos no CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI.

ceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá

de 2022,  
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O Relatório Mensal de 

os membros presentes do 

Comitê de Investimentos e foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

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

iante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado 

Diretoria de Investimentos do 

de aplicação com o saldo previsto para investimento no mês de 

o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI 

durante o mês de fevereiro de 

, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos 

VALOR 

R$ 1.800.000,00 

ENQUADRAMENTO 

R$ 1.800.000,00 Artigo 7º, Inciso VII, 'b' 

a alta dos juros que tem sido precificada 

em títulos públicos federais de 

altas volatilidades, durante boa parte do ano. A 

a alta da taxa de juros, fundos que 

investem em ativos que buscam acompanhar o rendimento da taxa de juros de curtoprazo (DI) tendem a se 

Crédito Privado são exemplos 

a elevação do percentual investido no único fundo de 

O CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA, que havia sido 

total dos recursos investidos, 

tem apresentado forte queda nesse início de ano, o que levou a autarquia prezar pela 

resgate. Contudo, o resgate deve ser mantido pelos motivos 

acompanhar de perto a volatilidade do mercado 

Caso a volatilidade seja muito alta e incorra em uma queda superior 

esperar uma “normalização” do mercado. Caso o resgate 

os recursos sejam investidos no CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI. A 

ceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá para 
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análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

participaram da reunião aprovaram por unanimidade a proposta de alocação de recursos.

 

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

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 

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Bras

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 seguin

pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e 

foram passados os documentos jurídicos, fin

para análise dos Órgãos Colegiados:

 

CNPJ 

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  

Depois de ter sua documentação 

repassados na reunião, a atualização e o

respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato se

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

da instituição supracitada. Além dis

do dia 31 de janeiro de 2021, també

 

04 – Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Inv

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

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado 

do Rio de Janeiro (“Administradora” 

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 15 a 30 de junho de 2021.” 

cotistas deverão votar até o dia 10 de março de 2022

Investimentos é pela reprovação da deliberação apresentada
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análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo que 

participaram da reunião aprovaram por unanimidade a proposta de alocação de recursos.

Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento:

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 

ue assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Bras

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 

, 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 

de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021

foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos da seguinte 

para análise dos Órgãos Colegiados: 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADMINISTRADOR / 

CUSTODIANTE

 analisada com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

s na reunião, a atualização e o novo credenciamento da instituição 

respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato se

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

sso, os órgãos colegiados referendaram o creden

ém como Distribuidora dos seus Fundos de Inves

Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

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 

69 (“Fundo”), convoca os cotistas a responderem a presente consulta formal, nos termos da 

rução 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 15 a 30 de junho de 2021.” 

cotistas deverão votar até o dia 10 de março de 2022.” A orientação de voto exposta 

é pela reprovação da deliberação apresentada, tendo em vista principa

de 2022,  
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Os membros do Conselho Deliberativo que 

participaram da reunião aprovaram por unanimidade a proposta de alocação de recursos. 

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 

ue 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 

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

de 09 de novembro de 2017 (atualizada 

de 02 de Junho de 2021. No mês de fevereiro 

 instituição e seus fundos, 

ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

ADMINISTRADOR / 
CUSTODIANTE 

ART. 15 

com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

 acima citada e de seus 

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

O Conselho Deliberativo aprovou o credenciamento 

nciamento da CEF DTVM 

stimentos.  

estimentos em Participação 

“A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado 

ou “RJI”), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 

69 (“Fundo”), convoca os cotistas a responderem a presente consulta formal, nos termos da 

rução 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 15 a 30 de junho de 2021.” Os 

exposta pela Diretoria de 

, tendo em vista principalmente a abstenção de 
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opinião e a justificativa para tal ato 

demonstrações financeiras elaborado pela AUDIPEC 

pela examinar as demonstrações. Todos os membros dos órgãos colegiados presentes na reunião 

opuseram em relação ao voto que deverá ser enviado até o 

Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 

05 – Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal

Recursos): O Plano de Ação para o ano de 2022

atividades a serem exercidas pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

atendimento às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social. Faz parte do documento o 

indicadores de conclusão, forma de cálculo para a

mantidas, diretorias responsáveis e o prazo máximo 

atendidos no ano de 2022. Em seguida evidencia

Investimentos e logo após, retrata-se

contendo: as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a serem discutidas

fim, é exposto o Plano de ação mensal da gest

anual são: mapear e manualizar as atividades; a

dados dos beneficiários; aperfeiçoar a Gestão Atuarial; e

IpojucaPrev; promover Políticas Previdenc

aposentadorias por incapacidade; r

Gestão dos Recursos; implementar programas q

e explanar o Plano de Ação de Capacitação; e

realizar ações que fortaleçam as ações dos órgãos colegiados; fazer c

estabelecer a Previdência Complementar e r

Já as principais atividades do Plano de Ação Mensal da Gestão dos Recursos

econômico e as expectativas do mercado; a

investimentos; verificar a aderência da carteira às expectativas de mercado 

realizar reuniões mensais para discutir sobre o mercado e as demandas a serem realizadas

relatório de acompanhamento da política de Investimentos, constando os resultados e os riscos da cartei

em relação à meta atuarial; enviar documentos

conselheiros e membros do comitê de investiment

Investimentos para apresentar os resultados

de discutir demais assuntos pertinentes 

CADPREV; credenciar as instituições financeiras e/ou fundos de investimentos; 

das Instituições Financeiras que sejam credenciadas ou que demonstr

 
 
 
 

 
 

ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 202

realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. 

 
opinião e a justificativa para tal ato que consta no relatório dos auditores independentes sobre as 

nstrações financeiras elaborado pela AUDIPEC – Auditoria e Perícia Contábil S/S, 

. Todos os membros dos órgãos colegiados presentes na reunião 

opuseram em relação ao voto que deverá ser enviado até o dia 10 de março de 2022

 

Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal

para o ano de 2022 foi elaborado visando identificar as principais metas e 

atividades a serem exercidas pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

atendimento às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social. Faz parte do documento o plano de trabalho anual que irá detalhar: metas, ações, 

, forma de cálculo para acompanhamento das atividades a serem executadas ou 

, diretorias responsáveis e o prazo máximo para conclusão dos objetivos que pretendem ser 

2022. Em seguida evidencia-se o plano de trabalho para as reuniões do Comitê de 

se o plano de trabalho para as reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal 

as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a serem discutidas

exposto o Plano de ação mensal da gestão dos recursos. As principais metas do Plano de Trabalho 

ar e manualizar as atividades; aperfeiçoar o sistema de controle interno; g

dados dos beneficiários; aperfeiçoar a Gestão Atuarial; efetivar a atuação da Com

romover Políticas Previdenciárias de Saúde e segurança do servidor e revisar as 

aposentadorias por incapacidade; realizar ações que visam mitigar riscos e consolidar melhores pr

mplementar programas que promovam ações de sustentabilidade ambiental

Plano de Ação de Capacitação; executar ações de diálogo com segurados e a sociedade; 

s ações dos órgãos colegiados; fazer cumprir o cronograma do eSocial

r a Previdência Complementar e regularizar e operacionalizar integralmente o sistema COMPREV.

Plano de Ação Mensal da Gestão dos Recursos são

e as expectativas do mercado; acompanhar a evolução do desempenho

erificar a aderência da carteira às expectativas de mercado e à política de investimentos; 

para discutir sobre o mercado e as demandas a serem realizadas

relatório de acompanhamento da política de Investimentos, constando os resultados e os riscos da cartei

em relação à meta atuarial; enviar documentos pertinentes à reunião dos órgãos colegiados

conselheiros e membros do comitê de investimentos; realizar reuniões mensa

para apresentar os resultados e deliberar sobre a proposta de movimentação da carteira, além 

de discutir demais assuntos pertinentes sobre a Dir. de Investimentos; enviar o DA

instituições financeiras e/ou fundos de investimentos; atender os

das Instituições Financeiras que sejam credenciadas ou que demonstrem o interesse de se credenciar; 

de 2022,  
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que consta no relatório dos auditores independentes sobre as 

bil S/S, empresa contratada 

. Todos os membros dos órgãos colegiados presentes na reunião não se 

dia 10 de março de 2022 para a RJI Corretora de 

 

Deliberação sobre o Plano de Ação Anual (Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, Plano de 

Trabalho para as Reuniões dos Órgãos Colegiados e o Plano de Ação Mensal da Gestão dos 

identificar as principais metas e 

atividades a serem exercidas pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev, visando o 

atendimento às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes Próprios de 

plano de trabalho anual que irá detalhar: metas, ações, 

das atividades a serem executadas ou 

dos objetivos que pretendem ser 

o plano de trabalho para as reuniões do Comitê de 

o plano de trabalho para as reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal 

as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a serem discutidas nas reuniões. Por 

rincipais metas do Plano de Trabalho 

r o sistema de controle interno; gerir e controlar os 

fetivar a atuação da Comissão de Ética do 

iárias de Saúde e segurança do servidor e revisar as 

ealizar ações que visam mitigar riscos e consolidar melhores práticas na 

ue promovam ações de sustentabilidade ambiental; deliberar 

o com segurados e a sociedade; 

mprir o cronograma do eSocial; 

egularizar e operacionalizar integralmente o sistema COMPREV. 

são: acompanhar o cenário 

companhar a evolução do desempenho da carteira de 

e à política de investimentos; 

para discutir sobre o mercado e as demandas a serem realizadas no mês; emitir 

relatório de acompanhamento da política de Investimentos, constando os resultados e os riscos da carteira 

dos órgãos colegiados para os 

mensais com o Comitê de 

sobre a proposta de movimentação da carteira, além 

nviar o DAIR através do Sistema 

atender os representantes 

em o interesse de se credenciar; 
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acompanhar as documentações disponibilizadas pelos Gestores/Administradores dos fundos presentes em 

carteira; acompanhar e participar d

presentes em carteira quando for necessário e v

Financeiras com o devido Relatório do Auditor Independente.

por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal.

aprovaram por unanimidade o Plano de Ação para 2022.

 

06 – Capacitação para a Certificação dos Membros dos Órgãos Colegiados

resumo de todos os conselheiros e membros do Comitê certificados ou em fase de treinamento

as certificações ainda vigentes até o momento

órgãos colegiados, as exigências re

dirigentes da unidade gestora, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de 

Investimentos do RPPS deverão comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas resp

funções, a comprovação de certificação.

apresentados também os cursos para 

EPCI Educação; e XP Investimentos Educação RPPS.

 

07 – Exposição do Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022;

872/2022 que altera o art. 2° do Decreto n

lnvestimentos do Fundo Previdenciário do Municí

órgão colegiado e salientando seu deveres e obrigações.

 

08 – Necessidade de Renovação do Comitê de Investimentos;

o IpojucaPrev estava no aguardo do novo decreto do Comitê de Investimento para prosseguir com as 

solicitações de indicações dos servidores para compor o Comitê de Investimentos.

2022 foi encaminhado pelo Gabinete da Prefeita uma cóp

assinada e que seguiu para a Procuradoria Geral do Município para publicação. No dia 11 de fevereiro de 

2022 solicitamos ao Presidente da Câmara de Vereadores a indicação do representante do quadro efetivo do 

Poder Legislativo. Continuamos no aguardo da indicação correta do Poder Legislativo para prosseguir com a 

renovação do Comitê de Investimentos.

 

09 – Prestação de Contas de 

Administrativa e Financeira, Srª Alcione Pontes,

quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de 

atendimentos protocolados, bem como a natureza dos mesmos,

Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento do mês de referência da 
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companhar as documentações disponibilizadas pelos Gestores/Administradores dos fundos presentes em 

acompanhar e participar das Assembleias de Cotistas dos fundos estressados e demais fundos 

rteira quando for necessário e verificar e acompanhar as Demonstrações Contábeis e 

Financeiras com o devido Relatório do Auditor Independente. O Plano de Ação para o ano de 2022 foi aceito 

por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho 

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

aprovaram por unanimidade o Plano de Ação para 2022. 

Capacitação para a Certificação dos Membros dos Órgãos Colegiados

resumo de todos os conselheiros e membros do Comitê certificados ou em fase de treinamento

até o momento, além disso, foi salientado novamente aos membros dos 

órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria n° 9.907, de 14 de Abril de 2020, em que os 

dirigentes da unidade gestora, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de 

Investimentos do RPPS deverão comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas resp

funções, a comprovação de certificação. 06.1 – Opções de cursos para as certificações:

cursos para a certificação CGRPPS da APIMEC oferecidos pela

XP Investimentos Educação RPPS. Ademais, o Sr. Marcelo Marinheiro evidenciou que 

Exposição do Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022; Trata-se da apresentação

872/2022 que altera o art. 2° do Decreto n° 23, de 14 de setembro de 2010, que cria o 

Previdenciário do Município do lpojuca- FUNPREl, reformulando a composição deste 

e salientando seu deveres e obrigações. 

Necessidade de Renovação do Comitê de Investimentos; Conforme evidenciado na reunião anterior, 

IpojucaPrev estava no aguardo do novo decreto do Comitê de Investimento para prosseguir com as 

solicitações de indicações dos servidores para compor o Comitê de Investimentos. 

2022 foi encaminhado pelo Gabinete da Prefeita uma cópia do Decreto n° 872, d

e que seguiu para a Procuradoria Geral do Município para publicação. No dia 11 de fevereiro de 

2022 solicitamos ao Presidente da Câmara de Vereadores a indicação do representante do quadro efetivo do 

Continuamos no aguardo da indicação correta do Poder Legislativo para prosseguir com a 

renovação do Comitê de Investimentos. 

Prestação de Contas de Janeiro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira:

Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação dos dados 

quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de janeiro de 2022, informando: os totais de 

bem como a natureza dos mesmos, o resumo das a

Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento do mês de referência da 

de 2022,  
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companhar as documentações disponibilizadas pelos Gestores/Administradores dos fundos presentes em 

as Assembleias de Cotistas dos fundos estressados e demais fundos 

e acompanhar as Demonstrações Contábeis e 

O Plano de Ação para o ano de 2022 foi aceito 

por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho 

Os membros do Conselho Deliberativo que participaram da reunião 

Capacitação para a Certificação dos Membros dos Órgãos Colegiados: Foi demonstrado um 

resumo de todos os conselheiros e membros do Comitê certificados ou em fase de treinamento para alcançar 

salientado novamente aos membros dos 

gulamentadas pela Portaria n° 9.907, de 14 de Abril de 2020, em que os 

dirigentes da unidade gestora, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de 

Investimentos do RPPS deverão comprovar, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas 

Opções de cursos para as certificações: Foram 

oferecidos pela: LEMA Educação; 

, o Sr. Marcelo Marinheiro evidenciou que  

apresentação do Decreto n° 

de setembro de 2010, que cria o Comitê de 

FUNPREl, reformulando a composição deste 

Conforme evidenciado na reunião anterior, 

IpojucaPrev estava no aguardo do novo decreto do Comitê de Investimento para prosseguir com as 

 No dia 10 de fevereiro de 

ia do Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022 

e que seguiu para a Procuradoria Geral do Município para publicação. No dia 11 de fevereiro de 

2022 solicitamos ao Presidente da Câmara de Vereadores a indicação do representante do quadro efetivo do 

Continuamos no aguardo da indicação correta do Poder Legislativo para prosseguir com a 

Diretoria Administrativa e Financeira: A Diretora 

fez a prestação de contas e apresentação dos dados 

, informando: os totais de 

o resumo das ações da CPL (Comissão 

Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento do mês de referência da 
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Ata da 2ª Reunião Ordinária 

realizada no dia 

 

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

janeiro de 2022. 

 

10 – Prestação de Contas do Pres

IpojucaPrev aproveitou a oportunidade para abordar vários assuntos c

colegiados presentes na reunião, entre os assuntos 

do plano de Ação do IpojucaPrev  para o ano de 2022 por parte do

de muitas ações que devem ser realizadas

premiações e certificação adquirida no ano 

uma reunião extraordinária para conhecer e abra

e definição dos cursos necessários,

manter a qualidade no desempenho e atuação dos órgãos colegiados

recadastramento dos beneficiários do IpojucaPrev 

para fortalecer a base de dados da autarquia

o  eSocial; do fortalecimento da Comissão d

sobre o Código de Ética do IpojucaPrev para os servidores da autarquia e posteriormente com os membros 

dos órgãos colegiados e prestadores de serviços

para disponibilizar um plano de saúde para os 

atualizado um termo aditivo e enviado ao Gab. da Prefeita para assinatura do mesmo e posterior envio ao 

Hapvida para inclusão dos beneficiários no plano

enviadas para o Poder Legislativo, informando que atualmente estão com ordem prioritária para apreciação, 

segundo a Procuradoria Geral do Município do Ipojuca; 

está sendo realizado de forma satisfatória, 

contrato já está feito, precisando apenas da conclusão das assinaturas; da manutenção da maior interação 

entre os órgãos colegiados, os sindicatos e o do IpojucaPrev, evidenciando que foi realizada uma reunião 

com os representantes das classes de servidores ativos e inativos, sendo promovida uma mudança na 

proposta da reforma e enviada ao atuário para uma nova análise. O atuário já aval

apresentou um resultado baseado nesses novos dados. Será marcada uma nova reunião com os mesmos 

participantes da primeira reunião para tratar dos resultados dos estudos e decidir a proposta que há de ser 

implantada o mais breve possível, para que a gestão previdenciária continue funcionando corretamente 

dentro da legalidade; da regularização do SAGRES Pessoal, retratando que foi enviado ao Tribunal de 

Contas um cronograma de atividades com todas as ações necessárias para atualização do

Pessoal com os dados dos beneficiários do FUNPREI, 

servidores do IpojucaPrev já foi atualizada e concluída

contribuição previdenciária dos servi

quantidade de servidores a terem informações atualizadas um a um. Por último, o Presidente reforçou a 

 
 
 
 

 
 

ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 202

realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. 

 
prestação de contas,  os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do 

ivo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev

Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: Por fim, o Presidente Executivo do 

IpojucaPrev aproveitou a oportunidade para abordar vários assuntos com os representantes dos órgãos 

colegiados presentes na reunião, entre os assuntos salientados foi explanado sobre a importância: da revisão

do plano de Ação do IpojucaPrev  para o ano de 2022 por parte dos conselheiros, evidenciando 

ser realizadas e/ou mantidas, pois foi muito considerável para as conquistas, 

premiações e certificação adquirida no ano passado; da capacitação dos órgãos colegiados, sugerindo até 

conhecer e abranger o atendimento sobre o manual das

e definição dos cursos necessários, visando ajudar os órgãos colegiados nesse processo e para que possam 

manter a qualidade no desempenho e atuação dos órgãos colegiados; da necessidade de realizaçã

recadastramento dos beneficiários do IpojucaPrev devido ao longo tempo sem atualização da base de dados 

para fortalecer a base de dados da autarquia e aprimorar os dados enviados para o SAGRES Pessoal e

do fortalecimento da Comissão de Ética do IpojucaPrev e indicando a realização de 

sobre o Código de Ética do IpojucaPrev para os servidores da autarquia e posteriormente com os membros 

dos órgãos colegiados e prestadores de serviços; do funcionamento da parceria com 

plano de saúde para os beneficiários do IpojucaPrev com um valor acessível

atualizado um termo aditivo e enviado ao Gab. da Prefeita para assinatura do mesmo e posterior envio ao 

iciários no plano; do andamento das propostas legislativas que foram 

enviadas para o Poder Legislativo, informando que atualmente estão com ordem prioritária para apreciação, 

segundo a Procuradoria Geral do Município do Ipojuca; do  funcionamento do COMPRE

está sendo realizado de forma satisfatória, faltando ainda a formalização do contrato com a 

contrato já está feito, precisando apenas da conclusão das assinaturas; da manutenção da maior interação 

os sindicatos e o do IpojucaPrev, evidenciando que foi realizada uma reunião 

com os representantes das classes de servidores ativos e inativos, sendo promovida uma mudança na 

proposta da reforma e enviada ao atuário para uma nova análise. O atuário já aval

apresentou um resultado baseado nesses novos dados. Será marcada uma nova reunião com os mesmos 

participantes da primeira reunião para tratar dos resultados dos estudos e decidir a proposta que há de ser 

el, para que a gestão previdenciária continue funcionando corretamente 

dentro da legalidade; da regularização do SAGRES Pessoal, retratando que foi enviado ao Tribunal de 

Contas um cronograma de atividades com todas as ações necessárias para atualização do

Pessoal com os dados dos beneficiários do FUNPREI, ademais, a atualização da base de dados dos 

servidores do IpojucaPrev já foi atualizada e concluída; do início da atualização interna da atualização da 

contribuição previdenciária dos servidores, porém, não há um prazo de conclusão desta atividade devido à 

quantidade de servidores a terem informações atualizadas um a um. Por último, o Presidente reforçou a 

de 2022,  
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prestação de contas,  os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do 

ivo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês de 

fim, o Presidente Executivo do 

om os representantes dos órgãos 

salientados foi explanado sobre a importância: da revisão 

, evidenciando a notoriedade 

e/ou mantidas, pois foi muito considerável para as conquistas, 

da capacitação dos órgãos colegiados, sugerindo até 

re o manual das novas certificações 

nesse processo e para que possam 

da necessidade de realização do 

devido ao longo tempo sem atualização da base de dados 

e aprimorar os dados enviados para o SAGRES Pessoal e para 

a realização de uma palestra 

sobre o Código de Ética do IpojucaPrev para os servidores da autarquia e posteriormente com os membros 

do funcionamento da parceria com a empresa Hapvida 

do IpojucaPrev com um valor acessível, foi 

atualizado um termo aditivo e enviado ao Gab. da Prefeita para assinatura do mesmo e posterior envio ao 

; do andamento das propostas legislativas que foram 

enviadas para o Poder Legislativo, informando que atualmente estão com ordem prioritária para apreciação, 

do COMPREV, salientando que 

a formalização do contrato com a DATAPREV, o 

contrato já está feito, precisando apenas da conclusão das assinaturas; da manutenção da maior interação 

os sindicatos e o do IpojucaPrev, evidenciando que foi realizada uma reunião 

com os representantes das classes de servidores ativos e inativos, sendo promovida uma mudança na 

proposta da reforma e enviada ao atuário para uma nova análise. O atuário já avaliou a nova proposta e 

apresentou um resultado baseado nesses novos dados. Será marcada uma nova reunião com os mesmos 

participantes da primeira reunião para tratar dos resultados dos estudos e decidir a proposta que há de ser 

el, para que a gestão previdenciária continue funcionando corretamente 

dentro da legalidade; da regularização do SAGRES Pessoal, retratando que foi enviado ao Tribunal de 

Contas um cronograma de atividades com todas as ações necessárias para atualização do sistema SAGRES 

a atualização da base de dados dos 

; do início da atualização interna da atualização da 

dores, porém, não há um prazo de conclusão desta atividade devido à 

quantidade de servidores a terem informações atualizadas um a um. Por último, o Presidente reforçou a 
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Ata da 2ª Reunião Ordinária 

realizada no dia 

 

importância das certificações dos membros dos órgãos colegiados e agradeceu a particip

todos nas reuniões e nas atividades desempenhadas pelos servidores do IpojucaPrev.

 

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

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos

 

Os anexos pertencentes da ata são:

 

01. Relatório Analítico de Investimentos 

02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos 

03. Apresentação dos resultados de 

04. Proposta de alocação para març

05. Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia 

06. Demonstrações Financeiras do Período de 15 a 30 de junho de 2021 do Geração

Multiestratégia, CNPJ n° 11.490.580/0001

07. Plano de Ação para o ano de 2022;

08. Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022;

09. Portaria n° 3886, de 10 de maio de 

10. Portaria n° 2250, de 14 de fevereiro

11. Balancetes de Receita e Despesa do FUNPREI 

12. Balancetes de Receita e Despesa do IpojucaPrev 

13. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

Composição Do Conselho 

Anderson Jofre Gomes Da Silva

Moises Barbosa Campos

Paula Deize Gomes Do Nascimento

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 

Marcos Bastos Lins 

Joaldo José Da Silva 

Adriano Marques De Assis Guerra

Marcelo Ricardo De Santana 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira

José Ricardo Curato

José Marcelo De Oliveira

Sandra Regina De Souza Nascimento
 

 
 
 
 

 
 

ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 202

realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. 

 
importância das certificações dos membros dos órgãos colegiados e agradeceu a particip

todos nas reuniões e nas atividades desempenhadas pelos servidores do IpojucaPrev.

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. 

ata são: 

alítico de Investimentos – janeiro de 2022; 

02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - janeiro de 2022

Apresentação dos resultados de janeiro de 2022;  

março de 2022; 

Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, CNPJ n° 11.490.580/0001

06. Demonstrações Financeiras do Período de 15 a 30 de junho de 2021 do Geração

Multiestratégia, CNPJ n° 11.490.580/0001-69; 

. Plano de Ação para o ano de 2022; 

. Decreto n° 872, de 13 de janeiro de 2022; 

, de 10 de maio de 2021 - Comitê de Investimentos; 

, de 14 de fevereiro de 2019 - Comitê de Investimentos; 

Balancetes de Receita e Despesa do FUNPREI – ref. janeiro 2022; 

. Balancetes de Receita e Despesa do IpojucaPrev – ref. janeiro 2022; 

. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  Membro 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 

Moises Barbosa Campos 566/1 Suplente

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente

Marcos Bastos Lins  180042/6 

Joaldo José Da Silva  180061/2 Suplente

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 Suplente

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 152 

José Ricardo Curato 1032 Suplente

Oliveira 782/1 

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 Suplente

de 2022,  
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importância das certificações dos membros dos órgãos colegiados e agradeceu a participação efetiva de 

todos nas reuniões e nas atividades desempenhadas pelos servidores do IpojucaPrev.  

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

de 2022; 

CNPJ n° 11.490.580/0001-69; 

06. Demonstrações Financeiras do Período de 15 a 30 de junho de 2021 do Geração de Energia FIP 

Membro  

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 

Titular  

Suplente 
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