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ATA N° 05/2022 – Conselho Fiscal 

 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 30 de maio de 2022. 

 

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

na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft 

Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do 

IpojucaPrev, a quinta reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, 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, Adriano Marques de Assis Guerra 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, 

Severino Gonçalves De Assis Guerra e João Luiz da Silva;o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto 

Themystocles Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de 

Investimentos:Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz 

De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves 

Cavalcanti de Oliveira, Aline Melo De Freitas e Joaldo José Da Silva; o Diretor de Investimentos do 

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

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

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

Além dos convidados José França, representante da Distribuidora Privatiza investimentos e Daniel Sandoval, 

representante da Gestora Rio Bravo Investimentos; 

 

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

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

convidados todos os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo para acompanhar a 

reunião.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 presentes. 

A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de 

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

desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas: 
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01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - 

Abril/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Junho/2022; 

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

04 – Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do Vector Queluz Lajes Corporativa Fundo de 

Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76; 

 05 – Resultado dos Prêmios da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e 

Municipais – ABIPEM;  

06 – Apresentação da Lei n° 2.064, de 09 de maio de 2022; 

07 – Prestação de Contas de Abril/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; e   

08 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.  

 

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 - 

Abril/2022: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 investimentos 

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

dos analistas expondo o cenário nacional e internacional. Depois do cenário econômico, foi apresentado o 

fechamento da carteira no mês de abril, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

carência, o saldo no final de abril, 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 a Resoluções CMN n° 4963, 

de 25 de novembro de 2021 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 fevereiro, as aplicações e os 

resgates que foram feitos no mês de abril, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da 

meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de 

comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de-0,89% (acumulada no ano de 0,46%)e 

da meta atuarial de 1,46% (acumulada no ano de 5,95%). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial 

no período de fevereiro de 2019 até abril 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 
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demonstrados também os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhados pela Política 

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

índice Sharpe, índice Treynor, retorno histórico dos investimentos, a comparação do 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 presentes do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade o relatório. 

 

02 – Proposta de Alocação para Junho/2022: Diante do cenário econômico abordado anteriormente, foi 

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

Investimentos do IpojucaPrev. A alocação se baseou em uma análise realizada pela LEMA, por solicitação 

dos gestores do IpojucaPrev, sobre a oportunidade de diversificar os investimentos do instituto, aplicando no 

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO. Para apresentar o fundo, foram convidados os seguintes 

representantes das instituições: José França sócio da Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos - 

Distribuidor do fundo; e Daniel Sandoval Diretor Comercial da Rio Bravo Investimentos - Gestora do fundo. O 

Sr José França apresentou rapidamente o histórico da Privatiza, que é uma empresa que há quase vinte anos 

trabalha com a distribuição exclusiva de investimentos para RPPS. Já o Sr Daniel Sandoval iniciou se 

apresentando, falou que trabalhou durante 17 anos na Caixa Econômica Federal, grande parte desse tempo 

trabalhando diretamente com o mercado de RPPS, e está há um ano na Rio Bravo. Falou também o histórico 

da Rio Bravo, que foi fundada em 2020 pelo Paulo Bilyk, ex-diretor do Pactual e pelo Gustavo Franco, Ex 

Presidente do Banco Central. Antes de apresentar o fundo, ele comentou sobre a necessidade dos RPPS 

terem em sua carteira exposição a renda variável, dentro do perfil de investimentos estratégico de longo 

prazo, visando atingir a meta atuarial. Porém, ao analisar os períodos mais curtos, tem momentos em que é 

necessário fazer ajustes táticos do portfólio em momentos mais conturbados e incertos, como o que estamos 

vivendo atualmente. Internamente, vivemos com os problemas fiscais e eleitoral, no exterior, tem o processo 

de aumento de juros dos EUA e a guerra entre Russia e Ucrânia. Todos esses fatores, trazem bastante 

volatilidade para o mercado. Então, o fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO consegue dar 

uma exposição do investidor ao Ibovespa, mas com um capital protegido garantido, o que significa que o 

produto não tem rentabilidade negativa. Além disso, o produto foi montado levando em consideração as 

necessidades dos RPPS, tendo os seguintes parâmetros: carência de 2 anos, período de perspectiva de 

grande volatilidade no mercado; retorno mínimo pré-fixado em 9%, capital protegido corrigido pela inflação 

projetada para o período da operação; Barreira de alta de 50%, gerando exposição ao IBOVESPA; Prêmio 

caso haja rompimento da barreira de 25,5% + 9%, equivalente a IPCA + 11,87% a.a (considerando o IPCA 

projetado). Todos esses retornos são brutos, antes dos custos de taxa de administração, que é de 1,20% a.a. 

O Sr Daniel Sandoval também explicou detalhadamente os 3 cenários possíveis para o resultado da 

operação. Ele explicou que o fundo está totalmente enquadrado, que terá uma carteira constituída em mais 
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de 90% por títulos públicos federais, utilizando operações de derivativos vinculadas ao Ibovespa e 

negociados em bolsa, com contraparte da B3 e sem alavancagem. Após a apresentação, ficou a disposição 

para tirar possíveis dúvidas. O Sr Marcos Paulo disse que achava interessante o produto, por não ter 

possibilidade de retorno negativo, garantindo no mínimo o retorno de 9%. O Sr José França, da Privatiza, 

explicou que essa era uma das vantagens do produto, que faz o investidor conseguir se expor à bolsa, tendo 

um capital protegido das variações negativas. O Sr Severino Paulo perguntou quais são as garantias da 

operação estruturada. O Sr José França disse que esse não era um fundo de ações, e sim um fundo que tem 

como cenário base a oscilação do IBOVESPA, mas a parte pré-fixada é lastreada em Títulos Públicos 

Federais e na parte que garante a oscilação do IBOVESPA, existe uma estrutura de opções registradas na 

B3 que garantem esse resultado. O Sr Daniel Sandoval complementou que os riscos envolvidos na operação 

são os mesmos que já existem na carteira, pois os Títulos Públicos Federais correm o mesmo risco soberano, 

como os que temos no nosso investimento em compra direta dos papéis. Já as opções são contratos 

registrados em bolsa, com o risco de contraparte garantido pela B3, caso a outra parte viesse a não honrar o 

contrato. Informou também que essa outra parte da operação é o Citibank, banco mundialmente conhecido e 

com risco de crédito AAA, mitigado pela contraparte da B3. Após o fechamento da operação, O BEM, 

administrador do fundo, irá divulgar um fato relevante constando todos os cenários possíveis.Não havendo 

mais dúvidas a serem tiradas com os representantes das Instituições Financeiras, estes saíram da reunião 

para que pudessem ser feitas as discussões internas. A Diretoria de Investimentos havia solicitado uma 

análise dos possíveis cenários para identificar se o fundo seria uma opção interessante para diversificar a 

carteira do instituto.O Sr Matheus Crisóstomo informou que o estudo considerou dois tipos de análises 

diferentes: Primeiramente, com a Metodologia de previsão histórica, no qualpegou alguns cenários históricos 

de diferentes comportamentos de volatilidade do mercado, tanto em víés de  alta como de baixa, fazendo um 

backtest do fundo e replicando a estratégia do fundo nesses cenários,considerando um prazo de 25 meses, 

mesmo período de tempo da operação; e depois o Modelo de simulação de Monte Carlo, baseado na 

simulação estocástica, envolvendo números aleatórios, de acordo com os retornos do Ibovespa nos últimos 

1.260 dias (3 anos). Foram rodadas 5.000simulações para os retornos diários da bolsa para o período da 

operação estruturada. Considerando as duas metodologias, o estudo identificou que o investimento no fundo 

seria uma boa maneira de diversificar a carteira, pois, de acordo com as simulações realizadas, o fundo 

consegue trazer um retorno superior à meta atuarial na maioria dos cenários, também servindo como um 

“seguro” contra variações negativas da bolsa, ao garantir o capital investido protegido e com uma 

rentabilidade mínima de 9% no período. A proposta de alocação foi pelo resgate de parte dos valores 

investidos no fundo CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP que, de acordo com a sua política de 

investimentos, tem parte da sua carteira investida em renda variável. E investir no fundo RIO BRAVO 

PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO aproximadamente1,5% da carteira, conforme descrição na tabela abaixo. 

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI,os 

valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados 

por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN 

nº 4.963/2021. 
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RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 10º, Inciso “I” 03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP R$ 3.200.000,00 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$5.000.000,00 

 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 10º, Inciso “I” 44.602.982/0001-67 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO R$ 5.000.000,00  

TOTAL R$ 5.000.000,00 

 

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 também aprovaram 

a proposta de alocação de recursos. 

 

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

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

sejam devidamente credenciados 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 maio 

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

para análise dos Órgãos Colegiados: 

Instituição CNPJ Atribuição 

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM 59.281.253/0001-23 ADM 

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM 29.650.082/0001-00 GESTOR / DISTRIBUIDOR 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 30.306.294/0001-45 CUSTODIANTE 

ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 
ADM / GESTOR / 

DISTRIBUIDOR / CUSTODIANTE 

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 ADM 

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM 62.375.134/0001-44 GESTOR 

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA 07.250.864/0001-00 GESTOR 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 00.806.535/0001-54 ADM 
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Depois de ter as documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

repassados na reunião, as atualizações e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e de 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 Deliberativo e o Conselho Fiscal 

aprovaram os credenciamentos supracitados. 

 

04 – Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do Vector Queluz Lajes Corporativa Fundo de 

Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76:  O Sr Marcelo Marinheiro 

apresentou o resultado da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAÓRDINÁRIA DE COTISTAS DO VECTOR QUELUZ 

LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INSCRITO NO CNPJ Nº 

13.842.683/0001-76 (“Administradora” e “Fundo”). 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de maio de 

2022, às 18h, realizada por meio de manifestação de votos pela Planner Corretora de Valores S.A., inscrita 

no CNPJ sob o Nº 00.806.535/001-54, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, 

Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 13.842.683/0001-76 

(“Administradora” e “Fundo”).2. CONVOCAÇÃO: Enviada aos contistas do Fundo, por meio eletrônico em 19 

de abril de 2022. 3. PRESENÇA: Foram enviadas manifestação de votos dos cotistas representando 97,81% 

das cotas emitidas pelo Fundo. Presentes ainda, os representantes da Administradora, na qualidade de 

Presidente da assembléia, a Sra. Bianca Giometti Portásio e, como Secretário Tiago Natera G. Galdi. 4. 

ORDEM DO DIA: A aprovação para o Plano de Liquidação, conforme material entregue. 5. DELIBERAÇÔES: 

Instalada a assembléia, os cotistas, representando 83,22% da totalidade das cotas presentes e aptos para 

votação, conforme participação em assembléia via manifestação de voto, sem quaisquer ressalvas ou 

restrições, aprovando o Plano de Liquidação, conforme material entregue. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 

havendo a tratar, a assembléia geral foi encerrada, de modo que a ata foi aprovada por todos os 

presentes.Com isso, o plano de liquidação foi aprovado, nos termos da proposta que foi discutida na reunião 

passada do Comitê de Investimentos.  

 

05 – Resultado dos Prêmios da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e 

Municipais – ABIPEM: O IpojucaPrev ficou em primeiro lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos - 

Edição 2022 na categoria 2: de 1.000 a 5.000 servidores ativos, promovido pela ABIPEM, de acordo com o 

resultado final divulgado através da Resolução nº 12/2022 da Associação. Além disso, foi informado sobre a 

importância desse tipo de prêmio, como forma de indicar que a gestão dos investimentos do IpojucaPrev vem 

sendo feita de maneira profissional e colegiada, através da importante colaboração da Diretoria de 

Investimentos, com o auxílio da consultoria contratada e dos conselheiros, além dos membros do Comitê de 

Investimentos e gestores.Ademais, também foi informado que o IpojucaPrev ficou em quarto lugar no  Premio 

Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária da ABIPEM – Edição 2022 no grupo 2 – categoria 4: de 

6.000 a 2.001 servidores. 
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06 – Apresentação da Lei n° 2.064, de 09 de maio de 2022: Foi informado que houve a publicação da Lei 

nº 2.064, de 09 de Maio de 2022, que alterou que alterou o art. 2º da lei nº N.°1.487/2008, alterando a 

regulamentação do pagamento do JETON aos membros titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do 

Comitê de Investimentos do FUNPREI. Foram explicados os pré-requisitos que constam para o recebimento 

do JETON, quais sejam: I - frequência em todas as reuniões convocadas pelo presidente do conselho de que 

faz parte; II - ação participativa e comprometida com os assuntos relacionados à boa administração do fundo 

previdenciário; III - resposta às demandas e atendimento aos trabalhos de sua responsabilidade; IV - 

pontualidade e presteza nas respostas e nos votos relativos aos processos distribuídos pelos presidentes; V - 

guarda do devido decoro na atividade de conselheiro; e VI - Ser detentor de, no mínimo, uma certificação 

específica na área de gestão de regime próprio de previdência social. Esses pré-requisitos serão avaliados a 

partir de relatório de avaliação de desempenho trimestral, que deverá ser realizado pelo presidente do órgão 

colegiado ao qual o servidor faz parte. Também foram repassados todos os outros pontos da lei. O Sr 

Severino Paulo perguntou se seria possível que fosse estabelecido um prazo para que os servidores que 

ainda não atendem ao item “VI - Ser detentor de, no mínimo, uma certificação específica na área de gestão 

de regime próprio de previdência social” possam receber o JETON enquanto tiravam a referida certificação. O 

Sr Helton Carlos informou que iria solicitar a análise da viabilidade jurídica do pleito à Procuradoria Jurídica 

do IpojucaPrev. O Sr Marcelo Marinheiro também falou que o IpojucaPrev iria manter a rotina de divulgação e 

disponibilização de cursos para que todos possam ser certificados, melhorando a gestão do Instituto. Além 

disso, também será preparado um curso presencial para facilitar a interação com os professores. 

 

07 – Prestação de Contas de Abril/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira: A Diretora Administrativa 

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

qualitativos do RPPS referentes ao mês de abril de 2022, informando: os totais de atendimentos 

protocolados, bem como a principal natureza dos mesmos, 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 mês de 

fevereiro de 2022. A Diretoria Administrativa e Financeira colocou-se a disposição para prestar maiores 

esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições. 

 

08 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: O Presidente Executivo do 

IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, informou que no mês de maio houveram as aprovações de dois projetos de 

lei que tratam sobre a instituição do Regime de Previdência Complementar e sobre mudança da base de 

cálculo da taxa adm do IpojucaPrev. A Lei Nº 2.071 de 19 de maio de 2022, que trata sobre a instituição do 

Regime de Previdência Complementar, atendendo às exigências impostas na EC 103/2019, foi aprovada, 

publicada e enviada à Secretaria de Previdência por meio do portal GESCON. Com isso, o IpojucaPrev 

atendeu a todos os critérios exigidos para emissão do novo CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. 

A Lei Nº 2.058 de 02 de maio de 2022, que trata sobre a mudança da base de cálculo da Taxa Administrativa 
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do IpojucaPrev, foi aprovada, publicada e enviada também à SPREV por meio do portal GESCON, com efeito 

retroativo a janeiro de 2022. Anunciou que em 01 de junho o IpojucaPrev irá iniciar os processos de 

recadastramento, censo previdenciário e prova de vida dos aposentados e pensionistas de forma online e 

presencial, de acordo com a flexibilização das medidas protetivas devido à pandemia e zelando pela saúde e 

bem estar dos beneficiários. A empresa 3it Tecnologia, vencedora do processo licitatório, será responsável 

por realizar de forma virtual os processos de recadastramento, censo e atualização do banco de dados.  

Informou também que o CRP foi renovado e emitido em 20 de maio de 2022 com regularidade total do RPPS, 

cumprindo todas as exigências impostas pela SPREV, estando válido até novembro de 2022. O Presidente 

também expôs que, em 2021, a SPREV estabeleceu a nova certificação para dirigentes e membros dos 

órgãos colegiados dos RPPS. A mesma visa melhorar a atuação e promover uma capacitação aos servidores 

do RPPS, para que a gestão seja mais qualificada e eficiente. Aproveitou para expor o interesse em organizar 

em breve um curso preparatório para a nova certificação voltado para os membros dos órgãos colegiados e 

servidores do IpojucaPrev. Por último, o Presidente agradeceu a disponibilidade e participação efetiva de 

todos na reunião e colocou-se a disposição para maiores esclarecimentos.   

 

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

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

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - abril de 2022; 

02. Apresentação dos resultados de abril de 2022;  

03. Proposta de alocação para junho de 2022; 

04. Análise de Cenários – Rio Bravo FIM II; 

05. Apresentação - Rio Bravo FIM II; 

06. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 

Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76; 

07. Portaria ABIPEM 011/2022 – Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária; 

08. Portaria ABIPEM 012/2022 – Prêmio Destaque Brasil de Investimentos; 

09. Lei n° 2.064, de 09 de maio de 2022; 

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

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

12. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  
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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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