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31/01/2022 11:00 dez/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Deliberação sobre o Plano de Ação de Capacitação; e  
4. Outros assuntos. 

24/02/2022 11:00 jan/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação do plano de ação para o ano de 
2022;  
4. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano 
de custeio; e 
5. Outros assuntos. 

29/03/2022 11:00 fev/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de gestão e 
governança de 2021; e 
4. Outros assuntos. 
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27/04/2022 11:00 mar/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de gestão e 
governança de 2021; e 
4. Outros assuntos. 

26/05/2022 11:00 abr/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e  
3. Outros assuntos. 

29/06/2022 11:00 mai/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e  
3. Outros assuntos. 
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28/07/2022 11:00 jun/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e  
3. Outros assuntos. 

30/08/2022 11:00 jul/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e 
3. Outros assuntos. 

28/09/2022 11:00 ago/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e 
3. Outros assuntos. 
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27/10/2022 11:00 set/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período;  
3. Deliberação sobre a Política de Investimentos 2023; e 
4. Outros assuntos. 

29/11/2022 11:00 out/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; e 
3. Outros assuntos. 

21/12/2022 11:00 nov/22 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação do plano anual de trabalho para o ano 
de 2023; e  
4. Outros assuntos. 
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