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ATA N° 06/2022 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022, realizada no dia 29 de junho de 2022. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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 sexta reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:   

 

Jonathas Oliveira, 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, Marcos 

Bastos Lins, Joaldo José Da Silva, Adriano Marques de Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana 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 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 e a 

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário. 

 

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

sempre o contínuo desenvolvimento o 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: 

 

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

Maio/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Julho/2022; 
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03- Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 

04 – Fato Relevante do Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ 

sob o n° 44.602.982/0001-67; 

05 – Consulta Formal de Cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ 

sob o n° 16.841.067/0001-99;  

06 – Divulgação sobre o Curso de Capacitação para as Novas Certificações;  

07 – Exposição do Relatório Semestral de Diligência de Verificação de Lastro. 

 

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 - 

Maio/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 maio, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

carência, o saldo no final de maio, 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 maio, as aplicações e os resgates 

que foram feitos no mês de maio, 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 0,68 % (acumulada no ano de 1,14 %) e da meta 

atuarial de 0,87 % (acumulada no ano de 6,87 %). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no 

período de janeiro de 2019 até maio 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 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 
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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. 

 

02 – Proposta de Alocação para Julho/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 com base no atual cenário nacional e internacional de 

inflação e juros elevados, assim como na intenção de manter parte dos recursos em fundos com alta liquidez 

para aproveitar oportunidades que venham surgir, principalmente na renda fixa, que está com uma 

remuneração bastante atrativa. Vale ressaltar que a alocação também visa capturar a alta da inflação. O 

fundo de investimento CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A se encontra aderente ao seu benchmark, conforme 

evidenciado na análise da relação de risco x retorno, também foram comparados com fundos semelhantes. 

Além disso, foi ressaltado que o ALM deverá ser atualizado durante o mês de Julho de 2022, após o 

fechamento do semestre. Com isso, já teremos um ALM atualizado com as projeções de rentabilidade dos 

ativos, além de considerar os dados do estudo atuarial de 2022 (data-base 31/12/2021) na projeção dos 

passivos, portanto, possíveis oportunidades de compras diretas de Títulos Públicos Federais (Artigo 7º, Inciso 

I, Alínea " a ") ou de compras de Letras Financeiras de Instituições bancárias (Artigo 7º, Inciso IV) que estão 

com boas taxas, poderão ser avaliadas com mais exatidão. 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. 

 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.500.000,00 

TOTAL R$ 1.500.000,00 

 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, Inciso “I”, “b” 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP R$ 1.500.000,00 

TOTAL     R$ 1.500.000,00 

 

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

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 
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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 

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 42.066.258/0001-30  
ADMINISTRADOR / 

CUSTODIANTE  

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 00.806.535/0001-54 ADMINISTRADOR  

 

A Planner, que continuou como suspensa no mês de maio pelo novo processo de credenciamento de 2022, 

chegou a enviar alguns documentos no mês de junho, que não foram suficientes para credenciar sem 

ressalvas a instituição. 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 – Fato Relevante do Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ 

sob o n° 44.602.982/0001-67: “A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no 

CNPJ/ME sob o no 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do RIO BRAVO PROTEÇÃO II 

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 44.602.982/0001-67 

(“Fundo”), vem, pelo presente, informar os parâmetros da “Operação Estruturada” caracterizada no Parágrafo 

Único do Artigo 4o do Regulamento do Fundo: Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho 

de 2024; Barreira de Alta: 50%; Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos; 

Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p.; Retorno Mínimo: 9,00% a.p. Dessa forma, a “Operação 

Estruturada” apresentará um dos seguintes resultados:” 
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05 – Consulta Formal de Cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ 

sob o n° 16.841.067/0001-99: “Prezados Senhores, A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ( Administrador na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º andar, CEP 01452-002, na qualidade de administrador do SINGULARE 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob n º 16.841.067/0001-99 (“Singulare” e 

“Fundo” respectivamente),vem, pela presente, nos termos do o art. 21, da Instrução CVM 472/2008 convocar 

todos os Cotistas a responderem a presente Consulta Formal, que tem por objetivo deliberar sobre: a) 

Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021.” A Demonstração Financeira não teve nenhuma ressalva por parte da auditoria 

independente. 

 

06 – Divulgação sobre o Curso de Capacitação para as Novas Certificações: Foi anunciado um curso 

totalmente gratuito de nível básico para nova certificação de RPPS para os membros dos órgãos colegiados 

que acontecerá nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, das 8:00 horas às 18:00, no Centro de Formação 

Professora Nadir da Costa Monteiro, localizado às margens da PE-60 (R. Ana Maria Dourado, 51 - Ipojuca, 

PE, 55590-000). O Curso será realizado através de uma parceria do IpojucaPrev com a APEPP, GRID 

Investimentos e NUI Cursos e Treinamentos e poderá ser feito pelos RPPS´s da região.  

 

07 – Exposição do Relatório Semestral de Diligência de Verificação de Lastro: O Relatório Semestral de 

Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo evidenciar o acompanhamento da Diretoria de 

Investimentos e do Comitê de Investimentos das principais informações dos ativos presentes na carteira do 

Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à 

gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social- RPPS no ano de 2021. Ressaltamos que a 

Resolução n° 4.963, de 25 de novembro de 2021 só passou a entrar em vigor a partir de 03 de Janeiro de 

2022, não sendo considerada para esse relatório. Além disso, também foi considerada a Política de 

Investimentos vigente para o ano de 2021. As principais regulamentações para definição dos itens constantes 

nesse Relatório foram as seguintes: Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro 

de 2010 e demais atualizações; Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011 

e demais atualizações; Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014; e a Política de Investimentos do 

IpojucaPrev para o ano de 2021. O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizou como 

base para as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2021. Foram analisados os 

seguintes critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas, nos quais serão avaliados itens em 

relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira: Credenciamento das 

Instituições Financeiras; Identificação do atendimento ao art. 15; Volume de Recursos Sob Administração e 

Gestão; Qualidade de Gestão e Ratings; Solidez Patrimonial; Padrão ético de conduta e exposição a risco 

reputacional; Regularidade Fiscal e Previdenciária; e Relatório de Visita Técnica e Diligência. Foram 

analisados os seguintes critérios referentes aos Ativos Investidos, nos quais serão examinadas as 

informações e classificações referentes aos fundos: Enquadramento das alocações em relação à Política de 
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Investimentos; Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos; Análise dos Riscos; Risco de Mercado; 

Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Solvência; e Desempenho dos ativos e aderência ao 

benchmark. Além disso, em relação aos fundos estressados, foi explicado que no primeiro relatório de lastro 

e diligência havia sido feito um resumo da situação dos fundos até aquele período. Portanto, nesse novo 

relatório, foram feitas as atualizações referentes ao segundo semestre de 2021, além de fatos relevantes 

posteriores em relação à liquidação dos ativos.  

 

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 - maio de 2022; 

02. Apresentação dos resultados de maio de 2022;  

03. Proposta de alocação para julho de 2022; 

04. Fato Relevante do Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o n° 

44.602.982/0001-67; 

05. Consulta Formal de Cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 

16.841.067/0001-99; 

06. Demonstrações Financeiras do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 

16.841.067/0001-99, referente ao ano de 2021; 

07. Divulgação do Curso de Capacitação para as Novas Certificações; 

08. Relatório Semestral de Diligência de Verificação de Lastro 2021.2; 

09. Relatório de Visita Técnica de Diligência; 

10. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  
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Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo  69724 Titular  
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Márcio Fernando Soares Da Silva 180006/0 Suplente 
Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular  

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
Aline Melo De Freitas  1286 Titular  

Joaldo José Da Silva 180061 Suplente 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela Lei n° 1.794, de 27 de 

fevereiro de 2015, e tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, exercendo a administração do Fundo Previdenciário do 

Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas previdenciárias; planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos 

e fundos do FUNPREI; propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar 

avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.  

 

1.2. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 

Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794,de 27 de fevereiro de 2015, a 

Diretoria de Investimentos deverá: decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do 

FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis 

gerais; representar o IpojucaPrev perante as Instituições Financeiras; responsabilizar-se por manter as 

informações sobre a carteira de investimentos em arquivo separado e seguro;  e estar a disposição sempre que 

solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.  

 

1.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23, de 14 de setembro de 2010, no qual 

foi posteriormente alterado pelo Decreto 872, de 13 de janeiro de 2022. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 

(alterado pelo Decreto nº 872/2022) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o órgão 

será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 

exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

investimentos e tudo que lhe norteia.  

A composição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022).A 

Portaria n° 6157, de 15 de Março de 2022 designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

anos iniciado em 31/01/2022 até 30/01/2025, deixando a composição conforme a tabela seguinte: 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO  

 

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente a todos os 

servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 

Investimento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e 

gerenciamento de risco, o contexto econômico, político e social interno e externo, demonstrando a evolução 

patrimonial, a atualização da lista de instituiçõesfinanceirascredenciadas a receber aportes e demais assuntos 

pertinentes da Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma,contribuindo e 

priorizando a transparência perante os órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir para uma 

gestão mais eficaz e eficiente do RPPS.  

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 

Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

para oIpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram as normas 

NOME MATRÍCULA TIPO DE 

VÍNCULO 

REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TACYTO THEMYSTOCLES 

MORAIS DE AZEVEDO  

69724 EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR  CPA-10 12/03/2024 

ANDERSON JOFRE 

GOMES DA SILVA 

66615/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 

ADMINISTRAÇÃO  

SUPLENTE CPA-20 07/03/2023 

AGRINALDO ARAÚJO 

JÚNIOR 

67185 EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE TITULAR  CGRPPS 27/01/2024 

MARIA DE LOURDES 

CELESTINO MUNIZ DE 

SOUZA  

1081/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE CGRPPS 31/07/2022 

MARCELO VILAS BOAS 

MARINHEIRO DA SILVA  

66614/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR  CEA 29/09/2023 

MARCIO FERNANDO 

SOARES DA SILVA 

180006-0 EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE CGRPPS 11/08/2025 

GABRIELA FARIAS 

GOMES BEZERRA VERAS 
70235/1 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 

ADMINISTRAÇÃO 

TITULAR CGRPPS 13/08/2025 

MARCOS PAULO ALVES 
CAVALCANTI DE 
OLIVEIRA 

68015/1 
EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE CGRPPS 06/08/2025 

ALINE MELO DE FREITAS  
 

1286/1 EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA TITULAR  CGRPPS 23/03/2026 

JOALDO JOSÉ DA SILVA 
 

180061/2 EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE CGRPPS 03/08/2024 

HELTON CARLOS DE 

ALBUQUERQUE 

FERREIRA 

71917/3 COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR    CGRPPS 13/06/2025  

DIEGO SOSTENES DA 

COSTA 

66997/1 EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE  CGRPPS 13/09/2025 
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estabelecidas por leis municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas 

emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos 

aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

 

3. CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

O governo chinês iniciou a reabertura das atividades em Xangai, após a cidade ter passado em torno de 

um mês em lockdown devido ao aumento no número de casos de Covid-19 na região, o que se configurou como 

o pior surto da doença desde a primeira onda em 2020. O maior centro financeiro da China possui papel 

fundamental na cadeia de comércio global, uma vez que 27% das exportações chinesas advém da cidade. 

Mesmo com a reabertura, o mercado não acredita que a meta de crescimento de 5,5% para 2022, do 

governo chinês, seja cumprida. Portanto, as autoridades do país anunciaram mais uma medida de suporte à 

economia, desta vez a taxa de juros de referência (LPR) para empréstimos de longo prazo foi reduzida em 15 

pontos-base. 

A inflação na Zona do Euro bateu novo recorde ao atingir 8,1% em maio no acumulado dos últimos 12 

meses. O forte aumento de preços fez com que o mercado passasse a prever aumento de 0,75 p.p. nos juros 

por parte do Banco Central Europeu até setembro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, antecipou que a 

autoridade monetária deverá tirar a sua taxa de depósito do campo negativo até o fim de setembro, atualmente 

está -0,50%. Vale ressaltar que a Europa vai banir 90% do petróleo russo até o final deste ano, o que pode 

agravar ainda mais a inflação, assim como colocar diversos países em recessão econômica. 

Nos Estados Unidos, o cenário continua desafiador para o Federal Reserve. Apesar da leve 

desaceleração do núcleo da inflação, de 5,20% em abril para 4,90% em maio, o mercado de trabalho continua 

extremamente apertado, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,6%, abaixo da meta de longo prazo de 

4%. 

O Fed deu novas pistas sobre o rumo da política monetária na ata do FOMC. Os membros anunciaram 

que deve haver mais duas altas de juros na magnitude de 0,50 p.p. nas próximas duas reuniões para atingir o 

juro neutro (que não estimula e nem contrai a atividade econômica). O grande destaque foi a possibilidade de a 

autoridade monetária dar um intervalo no aperto monetário após a segunda reunião para observar os efeitos 

sobre a economia 

 

3.2 CENÁRIO NACIONAL 

O cenário político foi bastante movimentado em maio. A Câmara dos Deputados aprovou o teto de 17% do 

ICMS sobre combustíveis e energia, medida considerada polêmica devido ao impacto que geraria nas receitas 

dos entes federativos, estimado entre R$ 60 e R$ 100 bilhões. Contudo, o Governo Federal estima que o projeto 
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seria capaz de reduzir em cerca de R$ 0,60 o litro de combustível. Analistas projetam que o impacto 

deflacionário seria algo em torno de 1,50 p.p. para o IPCA de 2022. 

A atividade econômica nacional apresentou resultados acima do esperado no mês de abril. As vendas no 

varejo apresentaram crescimento de 0,9% na comparação mensal, bem acima do consenso Refinitiv, que 

estimava alta de 0,4%. A produção industrial registrou o terceiro mês seguido de alta (0,1%), acima da projeção 

de queda de 0,8%. A exceção foi o volume de serviços, que se expandiu em 0,2% no mês e ficou um pouco 

abaixo do 0,4% esperado. 

A inflação, mais uma vez, superou as expectativas, com o IPCA-15 (prévia da inflação) apresentando 

elevação de 0,59% em maio frente a 0,45% estimado, segundo consenso Refinitiv. Habitação foi o único grupo 

que apresentou variação negativa (3,85%) e impacto de 0,62 p.p. no índice, puxado pela energia elétrica 

(14,09%). Os maiores impactos positivos vieram, mais uma vez, dos grupos de Transportes (1,80%) e 

Alimentação e Bebidas (1,52%), que impactaram o resultado em 0,40 p.p. e 0,32 p.p., respectivamente. 

Individualmente, se destacam: passagens aéreas (18,40%), táxi (5,94%), leite longa vida (7,99%) e a batata-

inglesa (16,78%). 

Dessa forma, os resultados de inflação continuam desafiando o Copom a encerrar o ciclo de alta de juros 

na próxima reunião. A situação se agrava com a redução do desemprego impactando a inflação de serviços, 

que, assim como nos EUA, ainda deve acelerar após atingir o seu pico. 

 

4. ATUALIZAÇÃO ENOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕESE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTOS 

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada toda a regulamentação 

prevista pelos órgãos de controle. Em especial a resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. Sendo a 

legislação as novas aplicações de recursos dos RPPS são permitidas apenas em fundos de investimento em que 

o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir 

comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN. Com isso, foi verificada a 

necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento divulgados no site da SPREV, conforme 

previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, no Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes-

proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/”. 

 

No âmbito do IpojucaPrev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119, de 09 

de Dezembro de 2017, atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021. A relação de documentos e 

parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. 

Durante o mês de junho de 2022, foram analisados os documentos das seguintes Instituições Financeiras 

abaixo e seus respectivos Fundos de Investimento. A deliberação sobre o credenciamento será realizada na 

reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 
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INSTITUIÇÃO CNPJ PRESTADOR CATEGORIA 
 

 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA  

42.066.258/0001-30  
ADMINISTRADOR 
/CUSTODIANTE  

Demais ADM e 
GESTOR 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 00.806.535/0001-54 
ADM 

Demais ADM e 
GESTOR 

 

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrevestão contidas no site do mesmo 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datasde 

credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentosminimizando qualquer risco oportuno. 

 

 

5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 

destinados ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de 

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 

Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimentos. No 

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-

econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de 

aperfeiçoá-la e sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos 

quantitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada. 

A carteira é diversificada buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo de mitigar ao máximo os 

riscos inerentesà carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

intrínseco)evitandoque a sua rentabilidade esteja exposto ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 

que com uma diversificaçãoeficientede ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em diferentes 

benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários a uma melhor e maior 

segurança e liquidez, que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer deste 

relatório. 
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5.1.COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de maio de 2022 composta peos seguintes 

ativos
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5.2.COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

ALOCAÇÃO 

 

 

5.3.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  
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5.4.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 

 

 5.5.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

 

  

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamentoda Política de Investimentos 
 

 
Página 13 de 35 

5.6.ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

 Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices 

nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 

acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 

comparação também a rentabilidade da carteira:  
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5.7.RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de maio de 2022 do FUNPREI teve o seguinte 

desempenho no período de referência: 

 

5.8.EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 
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6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastessãoautorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-definidos na 

Política de Investimentos. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”assimas movimentações são minuciosamente 

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site doIpojucaPrev, 

podendo ser acessado através doLink:https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 

Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das 

movimentações realizadas no mês de maio de 2022:  

APR  Valor  Movimentação 

CNPJ Fundo/ 

Código Título 

Público 

Nome Fundo/ 

Título Público 

Data da 

Efetivação 
Alçada de deliberação 

120/2022 
R$         

35.800.000,00  
Resgate 03.737.206/0001-97 

CAIXA BRASIL FI 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI LP 

09/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

123/2022 
R$         

10.000.000,00  
Aplicação 03.399.411/0001-90 

BRADESCO 
PREMIUM  FI 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI LP 

 

10/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

124/2022 
R$         

25.799.989,00  
Aplicação 13.077.418/0001-49 

BB PERFIL FIC 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI 

PREVIDENCIÁRI
O LP 

10/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

126/2022 
 R$              

126.334,14  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2035 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

127/2022 
 R$                 

41.604,95  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2035 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

128/2022 
 R$              

151.928,19  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2045 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

129/2022 
 R$                 

46.162,80  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2045 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 
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130/2022 
 R$                 

45.227,85  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2045 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

131/2022 
 R$              

233.735,68  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2055 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

132/2022 
 R$              

100.389,47  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2055 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

133/2022 
 R$              

136.618,50  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2055 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

134/2022 
 R$                 

28.983,22  
Cupom 000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 

NACIONAL SÉRIE 
B (NTN-B) 2055 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
cupom de Títulos Públicos 
Federais. 

136/2022 
 R$                 

65.097,46  
Cupom  15.486.093/0001-83 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA 
FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRI
O 

16/05/2022 
Recebimento automático de 
Cupom 

137/2022 
 R$              

419.776,75  
Amortização 13.842.683/0001-76 

VECTOR 
QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

FII - VLJS11 

16/05/2022 
Amortização do reembolso 
das cotas "tipo A" do FIP  

138/2022 
R$           

4.500.000,00  
Resgate 03.737.206/0001-97 

CAIXA BRASIL FI 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI LP 

19/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

140/2022 
R$                 

65.097,46  Aplicação 03.543.447/0001-03 

BB IMA B 5 FIC 
RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁ
RIO LP 

19/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

141/2022 
R$           

4.500.000,00  Aplicação 03.543.447/0001-03 
AZ QUEST 

SMALL MID CAPS 
FIC FIA 

20/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

142/2022 
R$           

4.577.941,29 
Resgate 15.154.220/0001-47 

CAIXA SMALL 
CAPS ATIVO FI 

AÇÕES 
20/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 
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144/2022 
R$           

3.700.584,53  
Resgate 11.458.144/0001-02 

SULAMÉRICA 
EQUITIES FI 

AÇÕES 
20/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

146/2022 
R$           

6.265.641,14  
Resgate 06.988.623/0001-09 

BRADESCO MID 
SMALL CAPS FI 

AÇÕES 
23/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

149/2022 
R$           

4.000.000,00  
Aplicação 11.392.165/0001-72 

AZ QUEST 
SMALL MID CAPS 

FIC FIA 
25/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

151/2022 
R$           

6.000.000,00  
Aplicação 03.399.411/0001-90 

BRADESCO 
PREMIUM  FI 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI LP 

25/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

152/2022 
R$           

3.700.584,53  
Aplicação 34.525.068/0001-06 

SULAMÉRICA 
SELECTION FIC 

AÇÕES 
25/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

156/2022 
R$           

5.690.000,00  
Resgate 03.737.206/0001-97 

CAIXA BRASIL FI 
RENDA FIXA 

REFERENCIADO 
DI LP 

30/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

159/2022 
R$           

5.000.000,00  
Aplicação 44.602.982/0001-67 

RIO BRAVO 
PROTEÇÃO II FI 
MULTIMERCADO 

30/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

160/2022 
R$           

4.000.000,00  
 

Aplicação 09.550.197/0001-07 
4UM SMALL 
CAPS FIA 

31/05/2022 

Autorizada a partir de 
apresentação de estudo de 
alocação, realizada na 
reunião CI Nº 03/2022, no 
dia 27/04/2022. 

 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 

 

 

 

 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamentoda Política de Investimentos 
 

 
Página 18 de 35 

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

Nessa seção, serão analisadosos dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre ativos 

de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a estratégia 

de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para comparação 

dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos vigente. 

Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 

a carteira, serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem 

ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa:3,5%(três e meio porcento) do valor alocado neste segmento. 

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento. 

7.1 RENDA FIXA 

7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 

Foi realizado um estudo de ALM (AssetandLiability Management) com o objetivo de otimizar a 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que se tenha a melhor 

relação de risco e retorno.  

O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN-Bs(Títulos públicos indexados ao IPCA), 

fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o§2 do art. 16 da 

Portaria n° 402/2008. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles serão rentabilizados 

diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação 

diária do seu preço de negociação.  

Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a mercado, 

tendo, portanto, seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento 

obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. Considerando as condições 

que foram impostas no estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos Títulos 

Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos 

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. 

Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadasaté o fechamento 

da carteira de maio de 2022: 
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Os gráficos abaixo demonstram o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, 

a partir das primeiras compras efetivadas. 

 

 

7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO 

Fundos que investem em Títulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 

com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

de acordo com essas divisões: 
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 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

 Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP e do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC RF 

Prev, que são fundos de gestão ativa que busca superar o seu benchmark, e do BBIMA-B 5 FIC RFPrev LP, que 

tem gestão passiva, procurando acompanhar o IMA-B 5,os demais fundos dessa categoria são formados por 

fundos vértices fechados e que devem ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na 

época da aplicação dos fundos. Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na 

Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. 

 De acordo com a deliberação da reunião do comitê de investimentos realizada em 29/03/2022, o fundo 

Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP foi resgatado, por ter um desempenho de risco x retorno abaixo do 

benchmark. Tendo sido investido no Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC RF Prev, que teve uma relação risco x 

retorno bem superior em diversas janelas de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como pode 

ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/20
22 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

BB IMA-B 5 RF 
PREVIDENCIÁRIO LP 

4,95% 6,94% 9,18% 16,95% 27,79% 44,38% 0,77% 6,14% 1,04% 1,17 2,56% 

BB TP IPCA FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

4,95% 6,94% 9,18% 16,95% 27,79% 44,38% 0,77% 6,14% 1,04% 1,17 2,56% 

BB TP IPCA I FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

5,23% 7,37% 9,67% 17,81% 31,37% 53,70% 0,51% 6,78% 1,12% 1,32 2,55% 

BB TP VII FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

5,08% 7,50% 11,89% 20,85% 32,56% 53,28% 0,65% 6,87% 0,73% 2,77 1,67% 

BB TP X FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

5,06% 7,47% 11,81% 19,48% 27,02% 41,61% 0,65% 6,84% 0,72% 2,55 1,59% 

BB TP XI FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

4,97% 7,18% 10,31% 17,93% 28,84% 47,73% 0,76% 6,43% 0,83% 1,47 2,31% 

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 

5,06% 7,46% 11,81% 20,69% 32,30% 52,89% 0,65% 6,84% 0,72% 2,73 1,67% 

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI 
RF 

4,81% 3,89% 3,94% -25,46% -22,78% -16,23% 0,61% 3,19% 0,81% -0,73 22,55% 

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI 
RF 

4,86% 3,92% 2,81% 4,42% 11,67% 24,62% 0,89% 3,04% 1,28% -0,52 4,95% 

SULAMÉRICA JURO REAL 
CURTO FI RF LP 

4,86% 4,16% 3,05% 4,66% 11,53% 25,05% 0,89% 3,29% 1,28% -0,51 4,89% 

ICATU VANGUARDA 
INFLAÇÃO CURTA FIC RF 

PREV 

4,73% 6,52% 8,32% 14,96% 24,57% 39,72% 0,69% 5,79% 1,04% 0,83 2,59% 

IMA-B 5 5,02% 7,09% 9,55% 17,65% 28,78% 45,80% 0,78% 6,25% 1,04% 1,30 2,54% 

Fonte: Quantum Axis. 
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 IMA-B 5+, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais; 

 

 

 

 

 

 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 

investimentos. O fundo mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmark, por ser formado 

por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser 

verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

Nome 

Retorno 
VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF 5,68% 2,47% -0,36% 2,45% 5,53% 26,36% 1,12% 1,78% 2,91% -0,46 7,39% 

IMA-B 5+ 4,84% 2,82% -0,25% 10,41% 15,02% 52,46% 1,16% 3,17% 3,62% 0,05 8,95% 

Fonte: Quantum Axis. 
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 IDKA IPCA 2A, TPF indexado à inflação com Duração constante de 2 anos. 

O Índice de Duração Constante ANBIMA, conhecido como IDKA, apresenta o comportamento de 

aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 

calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 

ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado. A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 

reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como NTN-Bs com o vencimento de 

2 anos.  

 

 

 

 

 

No longo prazo, também teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

Nome 

Retorno 
VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 
LP 

4,95% 6,94% 9,11% 17,79% 27,49% 41,58% 0,85% 6,17% 1,21% 1,32 2,53% 

IDkA IPCA 2 Anos 4,97% 7,23% 9,24% 18,49% 29,19% 44,76% 0,85% 6,35% 1,17% 1,40 2,61% 

Fonte: Quantum Axis. 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamentoda Política de Investimentos 
 

 
Página 24 de 35 

 

 

7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES 

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 

renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

benchmark o IMA-Geral ex-C,que é formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os  

papéis indexados ao IGP-M(as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com 

Juros Semestrais). Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

ativa entre índices, de acordo com os seus prazos. 

 

 

 

 

 

 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 

mais diferentes entre si, porém todos mantém aderência ao benchmark.Conforme também pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

CAIXA BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 

2,83% 5,21% 3,49% 7,06% 19,89% 36,85% 1,07% 4,35% 1,28% -0,65 2,22% 

IMA Geral ex-C 3,01% 4,83% 5,18% 8,69% 16,75% 32,57% 0,92% 3,85% 1,00% -0,27 2,56% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.1.4 RENDA FIXA – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

referencia para diversos produtos de renda fixa.  

Com esse benchmark, temos alguns ativos com características diferentes. Primeiramente, temos oCaixa 

Disponibilidade FIC RF, fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez 

de movimentação, uma vez que as aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a 

disponibilidade de dinheiro em caixa ou necessidade de utilização do recurso. 

Os fundos BNB Plus FIC RF e Caixa Brasil FI RF Referenciado DI LP são fundos passivos que procuram 

acompanhar o desempenho do CDI, estando com desempenho de acordo com esse perfil de investimentos. Já o 

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF, é um fundo de crédito privado que faz investimentos em ativos com 

baixo risco de crédito e que mantém grande parte da carteira aplicada em ativos de crédito (debêntures, Letras 

Financeiras) buscando superar o CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

BNB PLUS FIC RENDA 
FIXA LP 

2,77% 5,12% 7,98% 9,82% 14,76% 21,73% 1,04% 4,36% 0,02% -0,55 0,35% 

BTG PACTUAL CRÉDITO 
CORPORATIVO I FIC RF 

3,37% 6,04% 10,73% 19,23% 16,28% 25,09% 1,24% 5,26% 0,06% 8,03 0,49% 

CAIXA BRASIL DISP FIC RF 
2,41% 4,34% 6,44% 7,84% 12,16% 18,31% 0,89% 3,68% 0,01% -5,71 0,19% 

CAIXA BRASIL FI RF 
REFERENCIADO DI LP 

2,83% 5,28% 8,37% 10,69% 15,39% 22,56% 1,08% 4,49% 0,03% 0,68 0,30% 

CDI 
2,81% 5,14% 7,89% 10,24% 15,63% 22,99% 1,03% 4,34% 0,01% 0,00 0,21% 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Fonte: Quantum Axis. 
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Os fundos não ultrapassaram o limite de VAR definido na Política de investimentos e tive o indicador de 

risco e retorno compatívelcom o seu benchmark, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, 

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

 

7.2 RENDA VARIÁVEL 

7.2.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 

indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos 

composta pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios previstos na sua 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

de capitais. 
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Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o benchmark 

Ibovespa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classeultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT 
FIC AÇÕES 

-5,44% -3,44% -35,70% -13,94% -10,95% 21,51% -0,63% -2,77% 10,56% -0,43 22,95% 

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES 

6,29% 12,77% -7,88% 27,17% 29,84% 76,44% 2,66% 9,33% 7,64% 0,49 18,08% 

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 2,61% 3,73% -16,42% 25,66% 17,86% 51,69% 3,78% 2,73% 9,36% 0,44 19,27% 

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES -1,57% 3,30% -24,70% -0,92% -12,63% 13,82% 2,92% -1,56% 9,42% -0,15 21,14% 

SULAMÉRICA SELECTION FIC 
AÇÕES 

1,14% 5,18% -21,72% 34,04%     0,23% -2,48% 15,17% 0,53 24,22% 

Ibovespa -1,58% 9,26% -11,78% 27,40% 14,76% 45,08% 3,22% 6,23% 9,60% 0,45 20,95% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.2.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS (SMLL) 

 Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice SmallCaps, 

índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

na sua metodologia. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

crescimento mais elevado. 

 

 

 

 

 

 

Os fundos dessa classeultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos, mas 

tiveram desempenho de acordo com indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém 

com valores diferentes, de acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por 

fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado 

no diagrama dedispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

 

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES -2,16% 0,03% -14,76% 14,34% 28,73% 67,03% 2,66% -7,34% 15,02% 0,19 22,12% 

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -2,02% 1,38% -19,71% 18,09% 22,99% 54,22% -0,90% -0,91% 8,93% 0,27 19,60% 

SMLL 0,34% 6,82% -17,62% 16,89% 20,01% 59,74% 1,54% 2,82% 10,85% 0,24 22,18% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.2.3FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS (IDIV) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 

(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos 

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprioem empresas maiores e mais saudáveis 

financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a visão de longo prazo. 

 

 

 

 

 

Ofundo dessa classenão ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

com a sua característica. Isso acontece devido a serum fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando 

superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficosde dispersão abaixo, retirado do sistema 

quantum, com o período de 2 anos. 

 

7.3 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam todas as 

classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. Os investimentos no exterior podem contar com 

hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens a seguir. 

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

CAIXA EXPERT VINCI VALOR  
DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 

3,10% 11,03% -5,63% 29,12% 27,60% 70,39% 3,11% 11,39% 8,34% 0,51 18,92% 

IDIV 8,74% 15,99% 2,41% 41,18% 33,41% 82,88% 4,26% 14,16% 8,47% 0,74 19,25% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.3.1INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 

sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmarks foram utilizados o S&P 500 

(moeda original), principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World (moeda original),que 

mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

desenvolvidos.Por terem mais aderência à política de investimentos desses fundos.  

Pelos mesmos motivos apontados anteriormente, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 

Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP, que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original). 

 

 

 

 

 

 

 

Os fundos de investimentos no exterior tiveram um bom desempenho durante o mês. Nenhum dos fundos 

dessa classeultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

retorno compatíveis com os seus benchmarks, comotambém pode ser verificado no diagrama de dispersão 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

Nome 

Retorno 
VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharp
e - 
CDI 

Volatilidad
e 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/202
2 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

AXA WF FRAMLINGTON D ECONOMY 
 ADVISORY IE 

-15,46% -25,95% -21,07% 8,69%     -6,26% -27,10% 20,22% 0,08 22,83% 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 
MULTIMERCADO LP 

-3,59% -5,65% 4,99% 42,87% 57,03%   0,97% -10,62% 14,47% 0,83 17,49% 

MSCI World (Moeda Original) -6,35% -10,02% -6,21% 29,94% 36,40% 32,88% -0,16% -13,64% 12,22% 0,62 15,21% 

S&P 500 (Moeda Original) 
 

-5,76% -9,52% -1,71% 35,73% 50,15% 51,69% 0,01% -13,30% 14,49% 0,68 17,51% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.3.2INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 

sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram utilizados: o índice Global 

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 

Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial; o índice 

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classeultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, o que também pode ser verificado 

no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

CAIXA INSTITUCIONAL FI  
AÇÕES BDR NÍVEL I 

-14,62% -27,20% -14,82% 13,58% 74,74% 88,80% -4,44% -28,42% 11,66% 0,18 21,15% 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES  
ADVISORY IE 

-26,53% -46,95% -43,51% -20,77%     -12,12% -45,54% 22,35% -0,45 27,96% 

Global BDRX 
-14,52% -26,95% -13,03% 16,64% 79,24% 96,18% -4,32% -28,18% 11,71% 0,24 21,30% 

MSCI World 
-13,83% -24,29% -15,23% 13,24% 63,68% 68,15% -4,02% -26,82% 10,64% 0,17 19,32% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.4 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa, ações, câmbio, entre 

outros, de acordo com a sua política de investimentos.  

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 7.3.1 

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial. 

 

 

 

 

 

 

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores 

de risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao 

tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado. 

 

 

Nome 

Retorno 
VaR 

95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

3  
meses 

6  
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Maio/2022 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Mai/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos 

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 
2,08% 7,16% 3,00% 13,92% 16,76% 29,99% 1,63% 5,81% 2,76% 0,31 5,90% 

CDI 
2,81% 5,14% 7,89% 10,24% 15,63% 22,99% 1,03% 4,34% 0,01% 0,00 0,21% 

Fonte: Quantum Axis. 
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8. FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. Todos tiveram a troca de parte dos seus 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 

tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas, inclusive, de ações judiciais. 

CNPJ FUNDO ENQUADRAMENTO 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 

serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram ciência de todo esse 

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses 

documentoseforam inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS 
 

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo: 

 SINGULARE FII – CNPJ: 16.841.067/0001-99 
 

A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ( Administrador na Cidade 

de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º andar, CEP 01452-002, 

na qualidade de administrador do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no 

CNPJ/ME sob n º 16.841.067/0001-99 Singulare Fundo spectivamente), vem, pela presente, nos termos do o art. 

21, da Instrução CVM 472/2008 convocar todos os Cotistas a responderem a presente Consulta Formal, que tem 

por objetivo deliberar sobre: 

 

a) Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório visa manter a transparência na carteira de investimentos, facilitando o acompanhamento e 

melhorando as informações para fundamentar adequadamenteos posteriores pareceres do Comitê de 

Investimentos, as deliberações do Conselho Fiscal e o acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de 

estar disponível a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev.  

 

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em 

relação a Política de Investimento aprovada para o ano de 2022, pois a mesma é uminstrumentoimportante 

para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à 

natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.  

 

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre àdisposição para esclarecer 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerão 

as discussões e apontamentos dos Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em 

conjunto da Diretoria de Investimentos com o Comitê de Investimentos. 
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PARECER Nº 06/2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 29 de junho de 2022, no desempenho de suas 
competências de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações 
posteriores, após examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de abril, deliberam por sua APROVAÇÃO final, sem nenhuma 
ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de 
acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser 
acessado por qualquer interessado. 

 
 

Ipojuca-PE, 30 de junho de 2022 

 

 

 Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo  69724 Titular  

Anderson Jofre  Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras 70235/1 Titular  

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira 68015/1 Suplente 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro Da Silva  66614/1 Titular  

Márcio Fernando Soares Da Silva 180006/0 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular  

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas  1286 Titular  

Joaldo José Da Silva 180061 Suplente 
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INTERNACIONAL

O governo chinês iniciou a reabertura das atividades em Xangai, após a cidade ter passado em torno de um mês em lockdown 

devido ao aumento no número de casos de Covid-19 na região, o que se configurou como o pior surto da doença desde a 

primeira onda em 2020. 

A inflação na Zona do Euro bateu novo recorde ao atingir 8,1% em maio no acumulado dos últimos 12 meses. O forte aumento 

de preços fez com que o mercado passasse a prever aumento de 0,75 p.p. nos juros por parte do Banco Central Europeu até 

setembro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, antecipou que a autoridade monetária deverá tirar a sua taxa de depósito do

campo negativo até o fim de setembro, atualmente está -0,50%. 

Nos Estados Unidos, o cenário continua desafiador para o Federal Reserve. Apesar da leve desaceleração do núcleo da inflação,

de 5,20% em abril para 4,90% em maio, o mercado de trabalho continua extremamente apertado, com a taxa de desemprego 

permanecendo em 3,6%, abaixo da meta de longo prazo de 4%.

IPOJUCAPREV – JUN/22
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NACIONAL

A Câmara dos Deputados aprovou o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis e energia, medida considerada polêmica devido 

ao impacto que geraria nas receitas dos entes federativos, estimado entre R$ 60 e R$ 100 bilhões. Analistas projetam que o 

impacto deflacionário seria algo em torno de 1,50 p.p. para o IPCA de 2022.

A atividade econômica nacional apresentou resultados acima do esperado no mês de abril. As vendas no varejo apresentaram 

crescimento de 0,9% na comparação mensal, bem acima do consenso Refinitiv, que estimava alta de 0,4%. A produção industrial crescimento de 0,9% na comparação mensal, bem acima do consenso Refinitiv, que estimava alta de 0,4%. A produção industrial 

registrou o terceiro mês seguido de alta (0,1%), acima da projeção de queda de 0,8%. A exceção foi o volume de serviços, que se 

expandiu em 0,2% no mês e ficou um pouco abaixo do 0,4% esperado.

A inflação, mais uma vez, superou as expectativas, com o IPCA-15 apresentando elevação de 0,59% em maio frente a 0,45% 

estimado, segundo consenso Refinitiv. Habitação foi o único grupo que apresentou variação negativa (3,85%) e impacto de 0,62 

p.p. no índice. Os maiores impactos positivos vieram, mais uma vez, dos grupos de Transportes (1,80%) e Alimentação e 

Bebidas (1,52%)

IPOJUCAPREV – JUN/22
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RESUMO DA CARTEIRA_MAI/22

36 Fundos
de Investimentos

22 com liquidez imediata

14 sem liquidez imediata

R$ 354,5 mi
de Patrimônio

R$ 236,9 mi (com liquidez até 30 dias)

R$ 32,4 mi (com liquidez de 30 a 365 dias)

R$ 18,0 (com liquidez acima de 365 dias)

R$ 4,7 mi (em fundos estressados/ilíquidos) 

15 Instituições
Gestoras

IPOJUCAPREV – JUN/22
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DETALHAMENTO DA CARTEIRA_MAI_2022

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total RESOLUÇÃO – 4.963
Resgate

TÍTULOS PÚBLICOS - - 62.397.642,81 17,61% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF D+0 Não há 83.305,93 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF D+0 Não há 42.117.215,02 11,88% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF D+0 16/08/2024 3.549.050,00 1,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF D+0 15/08/2024 2.297.147,45 0,65% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF D+2 15/08/2030 3.290.266,37 0,93% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TP IPCA FI RF PREVID D+0 16/05/2023 2.259.540,09 0,64% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TP IPCA I FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.434.026,03 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TP VII FI RF PREVID D+0 15/08/2022 215.142,25 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TP X FI RF PREVID D+1 15/08/2024 2.249.535,33 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

IPOJUCAPREV – JUN/22

BB TP X FI RF PREVID D+1 15/08/2024 2.249.535,33 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TP XI FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.681.846,65 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF D+0 Não há 35.772.318,39 10,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF D+0 15/08/2024 1.601.611,60 0,45% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP D+1 Não há 15.231.220,57 4,30% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA 
LP D+1 Não há 10.095.158,10 2,85% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP D+0 Não há 23.922.155,76 6,75% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BNB PLUS FIC RF LP D+1 Não há 1.272.864,48 0,36% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI D+0 Não há 16.086.335,70 4,54% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC D+0 Não há 25.990.066,91 7,33% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP VR Não há 14.800,81 0,00% Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RF 
CRÉDITO PRIVADO LP D+31 Não há 7.425.237,32 2,09% Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

TOTAL RENDA FIXA 354.486.598,24 73,05%

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total RESOLUÇÃO – 4.963
Resgate

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+32 Não há 8.047.556,89 2,27% Artigo 8º, Inciso I

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.272.950,78 1,77% Artigo 8º, Inciso I

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 12.908.072,24 3,64% Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA D+32 Não há 5.890.021,61 1,66% Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+23 Não há 4.344.120,59 1,23% Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES D+20 Não há 4.000.000,00 1,13% Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES D+29 Não há 8.509.587,58 2,40% Artigo 8º, Inciso I

TOTAL RENDA VARIÁVEL 49.972.309,69 14,10%

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV IE D+6 Não há 3.004.080,47 0,85% Artigo 9º, Inciso II

IPOJUCAPREV – JUN/22 DETALHAMENTO DA CARTEIRA_MAI_2022

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE D+6 Não há 1.755.990,56 0,50% Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+3 Não há 15.569.358,22 4,39% Artigo 9º, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20.329.429,25 5,74%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+3 Não há 15.488.424,93 4,37% Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM D+3 23/06/2024 5.002.361,92 1,41% Artigo 10º, Inciso II
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.685.323,12 0,76% Artigo 10º, Inciso II

GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA Não se aplica Não se aplica -29.043,08 -0,01% Artigo 10º, Inciso II

TOTAL INVESTIMENTO ESTRUTURADOS 23.147.066,89 6,53%

SOCOPA FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 996.862,93 0,28% Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B S/Info Não se aplica 1.054.441,91 0,30% Artigo 11º

TOTAL IMOBILIÁRIOS 2.051.304,84 0,58%

PL TOTAL 354.486.598,24 100,00%
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CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)

ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO

34,38% 18,98% 17,60% 14,10% 5,78% 4,39%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " Artigo 8º, Inciso I

Artigo 10º, Inciso I Artigo 9º, Inciso III Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " Artigo 9º, Inciso II

Artigo 10º, Inciso II Artigo 11º Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "

ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 121.877.383,78 34,38% 25,00% 100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 67.271.422,85 18,98% 5,00% 60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 62.397.642,81 17,60% 15,00% 100,00%
Artigo 8º, Inciso I 49.972.309,69 14,10% 13,00% 40,00%
Artigo 10º, Inciso I 20.490.786,85 5,78% 6,00% 10,00%
Artigo 9º, Inciso III 15.569.358,22 4,39% 6,00% 10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " 7.425.237,32 2,09% 1,00% 10,00%
Artigo 9º, Inciso II 4.760.071,03 1,34% 2,00% 10,00%
Artigo 10º, Inciso II 2.656.280,04 0,75% 2,00% 5,00%
Artigo 11º 2.051.304,84 0,58% 1,00% 5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' 14.800,81 0,00% 1,00% 10,00%
TOTAL 354.486.598,24 100,00% - -

IPOJUCAPREV – JUN/22
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CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

42,35% 17,60% 13,84% 4,54% 4,21%

IPOJUCAPREV – JUN/22

CAIXA DTVM TÍTULOS BANCO DO BRASIL BRADESCO
BTG PACTUAL SUL AMÉRICA ICATU AZ QUEST
CONSTÂNCIA RIO BRAVO XP ITAÚ UNIBANCO
4UM QUELUZ BANCO DO NORDESTE QLZ 
SINGULARE BRPP
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CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)
ÍNDICES VALOR (R$) % TOTAL
CAIXA DTVM 150.136.798,96 42,35%
TÍTULOS 62.397.642,81 17,60%
BANCO DO BRASIL 49.061.377,83 13,84%
BRADESCO 16.086.335,70 4,54%
BTG PACTUAL 14.916.870,53 4,21%
SUL AMÉRICA 12.908.072,24 3,64%
ICATU 10.095.158,10 2,85%
AZ QUEST 8.509.587,58 2,40%AZ QUEST 8.509.587,58 2,40%
CONSTÂNCIA 6.272.950,78 1,77%
RIO BRAVO 5.002.361,92 1,41%
XP 4.760.071,03 1,34%
ITAÚ UNIBANCO 4.344.120,59 1,23%
4UM 4.000.000,00 1,13%
QUELUZ 2.685.323,12 0,76%
BANCO DO NORDESTE 1.272.864,48 0,36%
QLZ 1.054.441,91 0,30%
SINGULARE 1.011.663,74 0,29%
BRPP -29.043,08 -0,01%
TOTAL 354.486.598,24 100,00%

IPOJUCAPREV – JUN/22
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CARTEIRA_POR ÍNDICE (%)

21,10% 17,60% 11,88% 10,09% 9,71% 9,25% 4,39%

IPOJUCAPREV – JUN/22

CDI TÍTULOS IMA Geral ex-C IDKA IPCA 2A IBOVESPA IMA-B 5 GLOBAL BDRX

125% do CDI SMLL IPCA IDIV MSCI World IMA-B IFIX
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CARTEIRA_POR ÍNDICE (%)
ÍNDICES VALOR (R$) % TOTAL
CDI 74.794.766,91 21,10%
TÍTULOS 62.397.642,81 17,60%
IMA Geral ex-C 42.117.215,02 11,88%
IDKA IPCA 2A 35.772.318,39 10,09%
IBOVESPA 34.417.527,14 9,71%
IMA-B 5 32.774.187,72 9,25%
GLOBAL BDRX 15.569.358,22 4,39%
125% do CDI 15.488.424,93 4,37%125% do CDI 15.488.424,93 4,37%
SMLL 12.509.587,58 3,53%
IPCA 11.493.233,32 3,24%
IDIV 8.047.556,89 2,27%
MSCI World 4.760.071,03 1,34%
IMA-B 3.290.266,37 0,93%
IFIX 1.054.441,91 0,30%

TOTAL 354.486.598,24 100,00%
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RENTABILIDADE ACUMULADA_MAIO_2022

1,13%

3,22%
0,87%

Rentabilidades - Maio

Maio Meta maio

IPOJUCAPREV – JUN/22

0,95%
0,39% 0,58% 1,03% 0,85% 0,92% 0,78% 0,96% 1,13%

0,01%

-4,31%

0,57%

IRF-M 1 IRF-M 1+ IRF-M CDI IDKA IPCA 
2A

IMA GERAL 
EX-C

IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5+ Ibovespa S&P 500 Global 
BDRx

LEMA
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RENTABILIDADE ACUMULADA_2022

4,02%
0,64% 1,81%

4,35% 6,35% 3,86% 6,25% 4,72% 3,14%
6,22%

1,02%

6,87%

Rentabilidades - 2022

Acumulado ano Meta acumulada

IPOJUCAPREV – JUN/22

0,64% 1,81% 3,86% 3,14%

-13,31%

-28,17%

1,02%

IRF-M 1 IRF-M 1+ IRF-M CDI IDKA IPCA 
2A

IMA GERAL 
EX-C

IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5+ Ibovespa S&P 500 Global 
BDRx

LEMA
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RENTABILIDADE ACUMULADA_2022

6,87%
Meta acumulada

Rentabilidade acumulada

Mês Meta atuarial Rentabilidade Meta acumulada Rentabilidade acumulada
Janeiro 0,94% 0,04% 0,94% 0,04%

Fevereiro 1,37% -0,66% 2,32% -0,62%

Março 2,04% 2,00% 4,41% 1,37%

Abril 1,46% -0,89% 5,95% 0,46%

Maio 0,87% 0,68% 6,87% 1,14%

IPOJUCAPREV – JUN/22

1,14%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
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ANÁLISE RISCO X RETORNO_ MAI_2022
O IPOJUCAPREV adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para
controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo
estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem
ultrapassadas.
• Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
• Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/IMA 

GERAL EX-C

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses 24 meses 36 

meses
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 1,07% 2,69% 1,28% 0,16 0,00 4,35% 2,83% 5,21% 3,49% 7,20% 20,46%

IMA Geral ex-C 0,92% 2,11% 1,00% -0,61 -0,01 3,85% 3,01% 4,83% 5,18% 8,76% 17,06%

IPOJUCAPREV – JUN/22

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/IMA-B 5 +

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA BRASIL 2030 III TP 1,12% 6,12% 2,91% 0,19 0,01 1,78% 5,68% 2,47% -0,36% 2,44% 6,13%

IMA-B 5 + 1,13% 7,63% 3,62% 0,23 0,02 3,17% 4,84% 2,82% -0,25% 10,50% 16,08%
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Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/IMA-B 5

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses 24 meses 36 

meses
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 0,77% 2,18% 1,04% -1,35 -0,03 6,14% 4,95% 6,94% 9,18% 17,04% 28,04%

BB TP IPCA FI RF PREVID 0,51% 2,35% 1,12% -2,52 -0,07 6,78% 5,23% 7,37% 9,67% 17,87% 31,66%

BB TP IPCA I FI RF PREVID 0,65% 1,53% 0,73% -2,81 -0,11 6,87% 5,08% 7,50% 11,89% 20,92% 32,80%

BB TP VII FI RF PREVID 0,65% 1,53% 0,72% -2,84 -0,11 6,84% 5,06% 7,47% 11,81% 19,56% 27,20%

BB TP X FI RF PREVID 0,76% 1,76% 0,83% -1,76 -0,04 6,43% 4,97% 7,18% 10,31% 18,00% 29,06%

BB TP XI FI RF PREVID 0,65% 1,53% 0,72% -2,85 -0,11 6,84% 5,06% 7,46% 11,81% 20,77% 32,54%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 0,61% 1,70% 0,81% -2,82 -0,29 3,19% 4,81% 3,89% 3,94% -25,38% -22,61%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_ MAI_2022

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF 0,89% 2,70% 1,28% -0,58 -0,01 3,04% 4,86% 3,92% 2,81% 4,48% 11,87%

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 0,89% 2,70% 1,28% -0,59 -0,01 3,29% 4,86% 4,16% 3,05% 4,72% 11,73%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA 
FIC 0,69% 2,20% 1,04% -1,73 -0,04 5,79% 4,73% 6,52% 8,32% 15,03% 24,81%

IMA-B 5 0,78% 2,19% 1,04% -1,28 -0,03 6,25% 5,02% 7,09% 9,55% 17,73% 29,03%

IPOJUCAPREV – JUN/22

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/IBOVESPA

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BTG PACTUAL ABS INST FIC AÇÕES -0,61% 22,08% 10,48% -0,75 -0,18 -2,77% -5,37% -3,43% -35,56% -14,11% -9,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES 2,66% 16,09% 7,64% 1,22 0,26 9,33% 6,29% 12,77% -7,88% 27,39% 31,72%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 3,78% 19,71% 9,36% 1,66 0,36 2,73% 2,61% 3,73% -16,42% 25,06% 18,83%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 0,23% 31,94% 15,17% -0,13 -0,03 -2,48% 1,14% 5,18% -21,72% 34,20% -

Ibovespa 3,22% 20,22% 9,60% 1,31 0,27 6,23% -1,58% 9,26% -11,78% 28,06% 15,31%
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Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/SMLL

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES 2,66% 31,64% 15,02% 0,73 0,25 -7,34% -2,16% 0,03% -14,76% 13,70% 31,02%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES -0,90% 18,80% 8,93% -1,08 -0,32 -0,91% -2,02% 1,38% -19,71% 18,13% 25,19%

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 1,54% 22,86% 10,85% 0,36 0,11 2,82% 0,34% 6,82% -17,62% 16,77% 22,13%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -1,92% 27,56% 13,09% -1,10 -0,31 -3,80% -2,40% 0,29% -27,69% 10,45% 10,21%

SMLL -1,82% 28,01% 13,30% -1,04 -0,29 -4,02% -2,10% -0,37% -26,87% 14,98% 15,79%

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% Sharpe - Treynor - Retorno

ANÁLISE RISCO X RETORNO_ MAI_2022

Nome Retorno Volatilidade MV 21 du CDI CDI/IDIV Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS 3,11% 17,56% 8,34% 1,41 0,26 11,39% 3,10% 11,03% -5,63% 30,10% 28,95%

IDIV 4,26% 17,84% 8,47% 2,11 0,38 14,16% 8,74% 15,99% 2,41% 40,89% 36,81%

IPOJUCAPREV – JUN/22

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/CDI

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I 0,94% 0,19% 0,09% 7,23 - 3,96% 3,19% 5,47% 9,82% 17,27% 15,62%

CDI 0,83% 0,00% 0,00% - - 3,28% 2,64% 4,73% 7,09% 9,42% 15,13%
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Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 21 
du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/BDRX

Retorno

Ano 3 meses 6 
meses

12 
meses 24 meses 36 

meses

CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I -4,44% 24,55% 11,66% -2,48 -0,64 -28,42% -14,62% -27,20% -14,82% 13,92% 70,63%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE -12,12% 47,07% 22,35% -3,16 -8,46 -45,54% -26,53% -46,95% -43,51% -19,92%

Global BDRX -4,32% 24,66% 11,71% -2,41 -0,59 -28,18% -14,52% -26,95% -13,03% 16,84% 75,06%

MSCI World -4,02% 22,40% 10,64% -2,52 -0,69 -26,82% -13,83% -24,29% -15,23% 15,04% 59,94%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_ MAI_2022

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 21 Sharpe - CDI Treynor - Retorno
6 12 36 

IPOJUCAPREV – JUN/22

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 21 
du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/BDRX Ano 3 meses 6 
meses

12 
meses 24 meses 36 

meses

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL -6,26% 42,59% 20,22% -1,81 -0,76 -27,10% -15,46% -25,95% -21,07% 10,23%

MSCI World (Moeda Original) -0,16% 25,73% 12,22% -0,41 -0,13 -13,64% -6,35% -10,02% -6,21% 29,92% 35,17%

S&P 500 (Moeda Original) 0,01% 30,51% 14,49% -0,24 -0,07 -13,30% -5,76% -9,52% -1,71% 36,39% 48,48%
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Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/CDI

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA RV 30 1,63% 5,82% 2,76% 1,20 - 5,81% 2,08% 7,16% 3,00% 13,99% 16,94%

CDI 1,03% 0,02% 0,01% 0,00 - 4,34% 2,81% 5,14% 7,89% 10,25% 15,68%

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% MV 
21 du Sharpe - CDI Treynor -

CDI/IDKA 2 A

Retorno

Ano 3 
meses

6 
meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 0,85% 2,56% 1,21% -0,78 -0,02 6,17% 4,95% 6,94% 9,11% 17,87% 27,73%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_ MAI_2022

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 0,85% 2,56% 1,21% -0,78 -0,02 6,17% 4,95% 6,94% 9,11% 17,87% 27,73%

IDKA IPCA 2A 0,85% 2,47% 1,17% -0,81 -0,02 6,35% 4,97% 7,23% 9,24% 18,57% 29,53%

Nome Retorno Volatilidade VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/CDI

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID LP 1,07% 0,04% 0,02% 9,89 - 4,47% 2,84% 5,31% 8,23% 10,71% 15,48%

BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP 1,04% 0,05% 0,02% 1,06 - 4,36% 2,77% 5,12% 7,98% 9,84% 14,82%

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 1,10% 0,04% 0,02% 20,92 - 4,59% 2,93% 5,43% 8,57% 11,11% 15,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 
RF 0,89% 0,02% 0,01% -76,33 - 3,68% 2,41% 4,34% 6,44% 7,85% 12,21%

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 1,08% 0,07% 0,03% 7,56 - 4,49% 2,83% 5,28% 8,37% 10,70% 15,45%

CDI 1,03% 0,02% 0,01% 0,00 - 4,34% 2,81% 5,14% 7,89% 10,25% 15,68%

IPOJUCAPREV – JUN/22
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (EM MI)_2019 - 2022

284,928

312,678
325,943

342,912
354,487

IPOJUCAPREV – JUN/22

228,715
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CENÁRIO ECONÔMICO

Xangai e Pequim iniciam processo de reabertura da economia após mais de um mês em lockdown, todavia, o tom ainda é de 

cautela

Fed eleva taxa de juros em 0,75 p.p. após os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) demonstrar nova aceleração em 

maio.

Governo aprova teto de 17% do ICMS em cima de combustíveis, energia e serviços de comunicação. Medida visa a redução da Governo aprova teto de 17% do ICMS em cima de combustíveis, energia e serviços de comunicação. Medida visa a redução da 

inflação em 2022, porém, risco fiscal pressiona curva de juros de médio e longo prazo

Atividade econômica brasileira apresenta resultado bastante positivo e perspectivas para o crescimento de 2022 são revisadas 

para cima

Inflação permanece bastante acima do teto da meta e acima das expectativas, impedindo o Banco Central do Brasil a encerrar o 

ciclo de alta de juros

IPOJUCAPREV – JUN/22

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CENÁRIO ECONÔMICO_PROJEÇÕES
BRASIL 2022 2023

PIB (% de crescimento real) 1,34 0,27

IPCA (em %) 9,30 4,40

IGP-M (em %) 9,30 4,40

Fonte: Fonte: Itaú Unibanco, Banco Santander, BTG Pactual, XP, Banco Bradesco e Banco Safra

Elaboração: LEMA
IPOJUCAPREV – JUN/22

Taxa de Câmbio final (R$/US$) 5,08 5,15

Taxa Selic (final do ano – em %) 13,63 10,13

Taxa de Juros Real (deflacionado IPCA – em %) 3,96 5,48

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO
RESGATE/DISPONIBILIDADE

Fundo Valor R$

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.500.000,00

TOTAL 1.500.00,00

APLICAÇÕES

Fundo Valor R$

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 1.500.000,00CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 1.500.000,00

TOTAL 1.500.00,00

IPOJUCAPREV – JUN/22

A alocação se baseou com base no atual cenário nacional e internacional de inflação e juros elevados, assim como na intenção de manter 
parte dos recursos em fundos com alta liquidez para aproveitar oportunidades que venham surgir, principalmente na renda fixa, que está 
com uma remuneração bastante atrativa. Vale ressaltar que a alocação também visa capturar a alta da inflação.

O fundo de investimento CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A se encontra aderente ao seu benchmark, conforme evidenciado na seção de risco 
x retorno deste relatório. Na página seguinte realizamos a comparação entre o fundo e seus pares.

Por fim, destacamos que a alocação está baseada na nova Resolução CMN nº 4.963/2021.
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MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO
PL (Mil)

Retorno: Mês Ano 6 meses 1 ano 2 anos Início Médio Taxa de Administração
1 ano

BB IDKA 2 0,45% 6,65% 7,04% 10,50% 17,61% 166,01% 9.457.722,94 0,20%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 0,41% 6,61% 7,02% 10,43% 17,51% 167,57% 11.144.863,80 0,20%

IDkA IPCA 2A 0,54% 6,92% 7,38% 10,82% 18,62% 180,80% - -

VOLATILIDADE: 12 meses Início Índice de Sharpe

IPOJUCAPREV – JUN/22

Através da análise comparativa é possível visualizar que o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A apresenta rentabilidade e Índice de 
Sharpe superior ao seu par. Dessa forma, visualizamos como a opção mais interessante, do ponto de vista de risco/retorno, o fundo 
gerido pela Caixa Econômica.

VOLATILIDADE: 12 meses Início Índice de Sharpe

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,58% 2,75% 0,69

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,66% 2,73% 0,71

IDkA IPCA 2 Anos 2,76% 2,92% 0,84
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA_JUN/22

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ 
Total

Qtde. % S/ PL do 
Fundo RESOLUÇÃO – 4.963

Resgate Cotistas

TÍTULOS PÚBLICOS 62.443.235,56 17,63% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 16/05/2023 2.312.521,53 0,65% 181 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.424.723,60 0,40% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 213.757,20 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2024 2.232.617,30 0,63% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.671.028,09 0,47% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 15.050.257,59 4,25% 795 0,23% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 1.591.953,36 0,45% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/2024 3.517.786,00 0,99% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 2.276.935,37 0,64% 123 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2030 3.253.872,56 0,92% 23 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 14.079,69 0,00% 309 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 41.673.382,16 11,77% 921 0,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA LP D+0 Não há 35.469.699,38 10,02% 1.062 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP D+1 Não há 10.018.701,56 2,83% 29 1,51% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 1.259.816,55 0,36% 3.309 0,13% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 39.460.907,91 11,14% 913 0,24% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 31.800.000,00 8,98% 245 0,55% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se aplica Não se aplica 12.847,53 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CP 
LP D+31 Não há 7.333.985,46 2,07% 4.446 0,43% Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA_JUN/22

Produto / Fundo Disponibilidade Carência Saldo Particip. S/ 
Total

Qtde. % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 4.963
Resgate Cotistas

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES D+3 Não há 3.500.000,00 0,99% 26657 0,37% Artigo 8º, Inciso I

AZ QUEST MID SMALL CAPS D+30 Não há 8.121.301,71 2,29% 4737 0,44% Artigo 8º, Inciso I

4UM SMALL CAPS D+20 Não há 4.000.000,00 1,13% 1135 0,26% Artigo 8º, Inciso I

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+33 Não há 2.427.260,54 0,69% 4338 0,34% Artigo 8º, Inciso I

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 7.805.116,54 2,20% 176 0,79% Artigo 8º, Inciso I

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.110.184,75 1,73% 4571 0,51% Artigo 8º, Inciso I

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.186.006,70 1,18% 30782 0,14% Artigo 8º, Inciso I

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 13.130.315,87 3,71% 346 2,32% Artigo 8º, Inciso I

TOTAL RENDA VARIÁVEL 49.280.186,11 9,50% 30% de limite máximo

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE D+6 du Não há 3.204.679,76 0,90% 6186 0,86% Artigo 9º, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE D+5 Não há 1.998.095,45 0,56% 11250 0,27% Artigo 9º, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 16.292.243,64 4,60% 528 0,65% Artigo 9º, Inciso III

TOTAL EXTERIOR 21.495.018,85 6,07% 10% de limite máximo

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 12.039.386,30 2,33% 10668 1,34% Artigo 10º, Inciso I

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO D+2 25 meses 5.000.000,00 2,48% - - Artigo 10º, Inciso I

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.685.782,22 0,76% 21 1,97% Artigo 10º, Inciso II

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 10º, Inciso II

GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA Não se aplica Não se aplica -28.752,78 -0,01% 33 0,43% Artigo 10º, Inciso II

TOTAL ESTRUTURADOS 19.696.415,75 5,56% 15% de limite máximo

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 984.667,17 0,28% 6,34% Artigo 11º

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 1.465.525,59 0,41% 1,65% Artigo 11º

TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS 2.450.192,76 0,69% 5% de limite máximo
PL TOTAL 355.953.921,87 100,00%
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RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ/ME No 44.602.982/0001-67 

FATO RELEVANTE 

21.06.2022 

 

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME 

sob o no 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do RIO BRAVO 
PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME 

sob o no 44.602.982/0001-67 (“Fundo”), vem, pelo presente, informar os parâmetros 
da “Operação Estruturada” caracterizada no Parágrafo Único do Artigo 4o do 

Regulamento do Fundo: 

 

 Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024 

 Barreira de Alta: 50% 

 Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos 

 Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p. 

 Retorno Mínimo: 9,00% a.p. 

 

Dessa forma, a “Operação Estruturada” apresentará um dos seguintes resultados: 
 

Resultado Variação do Ibovespa 
Retorno esperado ao término 

da Operação Estruturada* 

1 
Retorno do Ibovespa <= 9,00%  

(menor) 
9,00% 

2 
9,00% < Retorno do Ibovespa < 50%  

(entre) 

Retorno absoluto do Ibovespa 

no período 

3 
Retorno do Ibovespa >= 50%  

(maior) 
25,50% + 9,00% 

*Retorno Bruto antes de taxas e custos  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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-919 | Tel.: (55 11) 2827-3500 | Ouvidoria: 
ouvidoria@singulare.com.br  | www.singulare.com.br

CONSULTA FORMAL DE COTISTAS

SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ N° 16.841.067/0001-99

Prezados Senhores,

A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ( Administrador

na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º

andar, CEP 01452-002, na qualidade de administrador do SINGULARE FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob n º 16.841.067/0001-99 Singulare

Fundo spectivamente), vem, pela presente, nos termos do o art. 21, da Instrução CVM 

472/2008 convocar todos os Cotistas a responderem a presente Consulta Formal, que tem por 

objetivo deliberar sobre:

a) Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021.

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSULTA FORMAL

Os Cotistas dever apresentar manifestação de voto, conforme modelo constante no Anexo I a 

esta Consulta, até às 08:00 horas do dia 01 de julho de 2022, por meio de (i) correspondência

eletrônica para os seguintes endereços: fii.adm@singulare.com.br, com cópia para 

juridico@singulare.com.br, e (ii) mediante correspondência enviada para a sede do Administrador 

no endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 5º andar, CEP: 01452-919, Jardim 

Paulistano, São Paulo SP.

O Cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) 

ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida. Dessa forma, o 

Cotista ou procurador deve enviar, juntamente com a manifestação de voto, a cópia da 

procuração, bem como cópia do RG ou documento equivalente do procurador com foto.
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O termo de apuração dos votos será divulgado no dia 01 de julho de 2022 no endereço 

eletrônico da CVM e B3 no link: http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg, e no site do Administrador 

por meio do link https://fundos.singulare.com.br/. 

Atenciosamente,

São Paulo, 01 de junho de 2022.

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
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ANEXO I - MANIFESTAÇÃO DE VOTO

SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ N° 16.841.067/0001-99

a) Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021.

COTISTAS ASSINATURA
369 SOLUCOES LTDA
ALEXANDER MARTINS
ALEXANDRE DE CARVALHO ABREU
ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA BACCI
ANTONIO ALIBERNANDES TORRES
ANTONIO ANDRE PONZO
ANTONIO RAPHAEL DE ARRUDA BASSO
ARTHUR AUGUSTO COSTA MARQUES NEVES
BANCO PAULISTA S/A_CLIENTE 1
CARLOS EDUARDO MUNIZ CALDAS
CRISTIANE MOTA LOURENCO
DENISE GOS FERREIRA
DILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO               
DIOGO SOUZA LIMEIRA DOS SANTOS                    
EDMILSON CEZARIO DA SILVA                         
EDUARDO SEITI GOMIDE MIZUBUTI
EDUARDO SOARES LACERDA NEME                       
ELETRA FUNDACAO CELG SEGUROS E PREVIDENCIA
EMERSON MILHOMEM SOUZA DE NOBREGA                 
EVANDRO VIEIRA TEOLOGIDES
FABIO JOSE CONTINO TEIXEIRA                       
FABIO OTTONI TEIXEIRA COELHO
FAGNER ARAUJO SILVA                               
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
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FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
FUNDO PREVIDENCIARIO RECIPREV
GABRIEL RIMOLDI DE LIMA
GUILHERME DA ROSA MUNIZ GUERRANTE
GUILHERME HENRIQUE SANTOS VIDAL                   
INST PSP DO MUNICIPIO DE ITANHAEM
JAQUELINE OLDERS NEVES
JOAO GABRIEL GONCALVES FERNANDES                  
JOAO GONCALVES NETO
JOSE NAGEL
KARINE DE PAULA MENDES                            
KEILA ROCHA RIBEIRO COSTA
KLEBER JULIANO DE ALMEIDA
LAI YEN HUNG
LIDIANE NUNES DA SILVA                            
LIONARDO CAMARGO DA SILVA                         
LUCAS AMERICO CUNHA LISBOA                        
LUIS FERNANDO MATTOS SOARES
LUIZ CARLOS DELGADO
MARCELO CHECCHIA PIVELLO DE TOLEDO                
MARCELO DE MELLO BROCHADO
MARCELO LIBANORE CALDEIRA
MARCOS ANTONIO MAGALHAES
MAURICIO LEMOS DE MELO                            
MOISES ARCANJO DE ASSIS                           
NEIVA GESSI RIZZOTTO
NILTON PEREIRA DOS SANTOS
PAMELA TERRA ANDRADE                              
PAULO CELSO PONSO
PAULO HENRIQUE SILVEIRA F NONATO                  
PLINIO PROIETTI LODI
RAQUEL FERREIRA CARDOZO                           
RENATO LUIZ DE CASTRO
ROBSON DE JESUS PEREIRA                           
RODRIGO HENRIQUE STEIN
SEICOR PROJETOS E OBRAS LTDA
SHU YING TSENG
SUELY BATISTA ALVES
THEREZINHA GOMIDE MIZUBUTE                        
TIAGO FELIPE DE ALMEIDA GONCALVES
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SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de
Investimento Imobiliário)
(CNPJ: 16.841.067/0001-99)
(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Relatório do auditor independente

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
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SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)
(CNPJ: 16.841.067/0001-99)
(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ:
62.285.390/0001-40)

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Balanços patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Cotistas da
Singulare Fundo de Investimento Imobiliário
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)
(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Singulare Fundo de Investimento Imobiliário
(“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, das evoluções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Singulare Fundo de Investimento
Imobiliário em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
aos fundos de investimento imobiliário regidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação ao Fundo de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos.
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Certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”)

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo possuía
60,75% em Certificados de Recebíveis
imobiliários, para os quais não há preços cotados,
sendo necessário o envolvimento de elevado nível
de julgamento da Administração, uma vez que
dependem de técnicas de avaliação realizadas
por meio de modelos internos baseados em
determinadas premissas para valorização de
instrumentos com pouca liquidez e sem mercado
ativo e ou dados observáveis. Devido ao fato da
determinação a valor justo desses ativos
financeiros estar sujeita a um maior nível de
incerteza, por envolver premissas e julgamentos
relevantes e do impacto que eventuais mudanças
nestas premissas poderiam trazer sobre as
demonstrações contábeis, consideramos esse
assunto significativo em nossa auditoria.

Resposta do auditor sobre o assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros:

§ O entendimento do processo fornecido pela
Administração para a mensuração,
reconhecimento e divulgação do valor justo
dos certificados de recebíveis imobiliários;

§ Testamos a razoabilidade das principais
premissas adotadas pela Administração na
elaboração do modelo de precificação, bem
como analisamos o alinhamento destas
premissas e desse modelo com as práticas
usualmente utilizadas pelo mercado;

§ Comparação da posição da carteira de
investimentos com o extrato do órgão
custodiante dos ativos, analisando se estes
relatórios conferem a titularidade dos ativos
ao Fundo juntamente com a verificação dos
comprovantes de liquidação financeira de
aquisições e vendas.

Os resultados desses procedimentos nos
proporcionaram evidência apropriada e
suficiente de auditoria no contexto das
demonstrações contábeis e notas explicativas.

Distribuição de rendimentos ao cotista

Conforme mencionado nas notas explicativas nº 5
e 15, os rendimentos destinados à distribuição
aos cotistas do Fundo foi de R$2.198, de acordo
com o art. 10 da Lei nº 8.668/93, devem levar em
consideração a base de cálculo descrita no Ofício-
Circular CVM nº 1/2014, o qual determina a
apuração da distribuição com base no resultado
financeiro do Fundo, que deve ser ajustado pelas
adições e/ou exclusões considerando as
obrigações incorridas e a incorrer pelo Fundo, e
ser submetido à apreciação dos cotistas em
Assembleia, conforme Ofício -Circular CVM nº
1/2015. Devido sua relevância e cálculos a serem
utilizados, consideramos o cálculo e distribuição
de rendimentos aos cotistas como um principal
assunto de auditoria.

Resposta do auditor sobre o assunto

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, a
verificação da exatidão matemática do cálculo
de rendimentos a distribuir preparado pela
Administradora do Fundo e análise de sua
conformidade ao Ofício-Circular CVM nº 1/2014,
confrontando as principais adições e exclusões
incluídas na base de cálculo às documentações
de suporte providas pela Administradora bem
como análise dos controles de gerenciamento de
liquidez da Administradora para o Fundo,
considerando sua capacidade de honrar com suas
obrigações de desembolsos realizadas e a
realizar. Adicionalmente, avaliamos a
adequação das divulgações sobre o assunto
incluídas nas notas explicativas nº 5 e 15.

Baseados no resultado dos procedimentos de
auditoria efetuados, estando consistente com a
avaliação da Administradora do Fundo,
consideramos aceitáveis os critérios utilizados
pela Administradora do Fundo para os cálculos
de distribuição de rendimentos ao cotista do
Fundo derivadas da base de cálculo descrita no
Ofício-Circular CVM nº 1/2014 para suportar a
base de cálculo e informações incluídas no
contexto das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
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Aplicação em títulos e valores mobiliários - Letras
Financeiras do Tesouro - LFT

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo possuía
45,26% em Letras Financeira do Tesouro – LFT,
avaliados a valor de mercado, sendo
considerados um dos investimentos-chave para o
atingimento de sua rentabilidade. Devido ao fato
desses ativos terem sido os principais elementos
que influenciam o patrimônio líquido e o
reconhecimento de resultado do Fundo, no
contexto das demonstrações contábeis como um
todo, consideramos esse assunto como
significativo em nossa auditoria.

Resposta da auditoria sobre o assunto

Nossos procedimentos de auditoria para abordar
o risco de titularidade e valorização dos
investimentos em letras financeiras e nota
comercial incluíram, entre outros:

§ Comparamos a posição da carteira de
investimentos com o extrato do órgão
custodiante dos ativos, analisando se tais
relatórios conferem a titularidade dos ativos
ao Fundo;

§ Verificamos o preço unitário do ativo
divulgado no mercado e verificamos a
acuracidade matemática do cálculo e
realizamos cálculos independentes.

Considerando os critérios e premissas utilizadas
para avaliação da precificação e titularidade das
aplicações em títulos e valores mobiliários, o
resultado de nossos procedimentos foi julgado
adequado no contexto das demonstrações
contábeis e notas explicativas.

Responsabilidade da Administração do fundo pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento 
imobiliário, regidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

§ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais 
se manter em continuidade operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.

São Paulo, 24 de março de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Waldemar Namura Junior
Contador CRC 1 SP 154938/O-0
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SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)

(CNPJ: 16.841.067/0001-99)

(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

2021 %PL 2020 %PL 2021 %PL 2020 %PL

Circulante Circulante

Disponibilidades 4 0,03 - - Taxa de administração a pagar 12 0,09 10 0,03
Outras contas a pagar 44 0,35 47 0,14

Aplicações interfinanceiras de liquidez 615 4,84 - - Taxa de gestão a pagar 47 0,37 - -
Notas do Tesouro Nacional - NTN 615 4,84 - -   Amortização de cotas a pagar 1.261 9,92 2.048 6,27

Taxa de custódia a pagar 10 0,08 10 0,03
Títulos e valores mobiliários 13.475 106,01 34.787 106,50 Taxa de performance a pagar 9 0,07 9 0,03

Letras Financeiras do Tesouro - LFT 5.753 45,26 - -
Cotas de fundos de investimento - - 5.197 15,91 Total  do circulante 1.383 10,88 2.124 6,50

Certificados de recebíveis imobiliários 7.722 60,75 29.590 90,59
Patrimônio liquido

Total  do circulante 14.094 110,88 34.787 106,50

Cotas de investimento integralizadas 26.500 81,13 26.500 81,13
(-) Gastos com colocação de cotas (720) (2,20) (720) (2,20)
Rendimentos distribuídos (16.391) (50,18) (14.193) (43,45)

  Amortização de cotas (31.932) (97,76) (7.904) (24,20)
Lucros acumulados 35.254 107,93 28.980 88,72

Total do patrimonio liquido 12.711 100,00 32.663 100,00

Total do Ativo 14.094 110,88 34.787 106,50 Total do Passivo e Patrimonio Líquido 14.094 110,88 34.787 106,50

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)

(CNPJ: 16.841.067/0001-99)

(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

Composição do resultado do exercício 31/12/2021 31/12/2020

Resultado financeiro de aplicações interfinanceiras de liquidez 5 -

Rendas de aplicações 5 -

Resultado financeiro de ativos de natureza imobiliária 6.533 6.760

Receitas de certificados de recebiveis imobiliários 6.533 6.760

Outros ativos financeiros 343 29

Receitas de titulos de cotas de fundo 282 29
Receitas de titulos de renda fixa 61 -

Outras receitas/despesas (607) (623)

Despesas de serviços profissionais (318) (167)
Despesas de taxa de administração e custódia (249) (424)
Contribuições, taxas e impostos (11) (11)
Outras despesas (29) (21)

Lucro líquido do exercício 6.274 6.166

Quantidade de cotas integralizadas 26.291 26.291

Lucro líquido por cota integralizada - R$ 0,2386 0,2345

Rentabilidade % (lucro líquido / patrimônio líquido) 49,36% 18,88%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)
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(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Demonstrações das evoluções do patrimônio liquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

Cotas
integralizadas

Gastos com colocação
de cotas

Amortização
de cotas

Lucros
acumulados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 26.500 (720) (2.363) 10.033 33.450

Lucro líquido do exercício - - - 6.166 6.166

Rendimentos distribuídos no exercício - - - (1.412) (1.412)

Amortização de cotas no exercício - - (5.541) - (5.541)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 26.500 (720) (7.904) 14.787 32.663

Lucro líquido do exercício - - - 6.274 6.274

Rendimentos distribuídos no exercício - - - (2.198) (2.198)

Amortização de cotas no exercício - - (24.028) - (24.028)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 26.500 (720) (31.932) 18.863 12.711

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

   Lucro líquido do exercício 6.274 6.166
   Resultado apropriado e ainda não recebidos (4.245) (4.680)

2.029 1.486

Fluxo de caixa das atividades operacionais

   Taxa de performance a pagar - (7)
   Taxa de gestão a pagar 47 -
   Taxa de administração a pagar 2 (29)
   Taxa de custódia a pagar - 10
   Outras contas a pagar (3) 37
Caixa liquido gerado pelas atividades operacionais 2.075 1.497

Fluxo de caixa das atividades de investimento

   (Aplicação)/resgate em notas do tesouro nacional 5.753- -
   (Aplicações)/amortizações - certificados de recebíveis imobiliários 26.113 6.019
   (Aplicação)/resgate em cotas de fundos de investimento 5.197 (891)
Caixa liquido gerado das atividades de investimento 25.557 5.128

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

   Pagamento de rendimentos aos cotistas (2.198) (2.096)
   Amortização de cotas (24.815) (4.711)
Caixa liquido (consumido) das atividades de financiamento (27.013) (6.807)

Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 619 (182)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 182
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 619 -

Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 619 (182)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional

O Singulare Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), anteriormente
denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário, foi constituído em 10
de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração
indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008
e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido concedido o seu
registro de funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10
de março de 2014 após o encerramento da primeira oferta de cotas.

A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de
outubro de 2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido
o registro de funcionamento pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de
cotistas em 05 de março de 2013. O CNPJ do Fundo foi obtido em 28 de agosto
de 2012.

As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores,
residentes no Brasil ou no exterior, considerados como Investidores
Qualificados, conforme definido na legislação em vigor, desde que tais
Investidores realizem um investimento mínimo individual de R$ 1.000 (um
milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a correr os riscos
inerentes ao mercado imobiliário.

O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance,
por meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por
meio da destinação de parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na
aquisição de: (i) CRIs, observando a Política de Investimento descrita no seu
Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) demais ativos com lastro
em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados
e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do
Fundo, conforme seu Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo
que não esteja aplicada em Ativos Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em
Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos cotistas do Fundo uma
distribuição de resultados constante e o aumento do valor patrimonial de suas
cotas.

O Fundo possui suas cotas admitidas à negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão desde 26 de maio de 2014.
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O investimento no Fundo não representa e nem deve ser considerado, a
qualquer momento e sob qualquer hipótese, garantia de rentabilidade aos
cotistas por parte do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário, do
Comitê de Investimentos ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), nem
contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário ou
do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

2. Base de elaboração e apresentação e elaboração das demonstrações
contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas consoante às práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários, seguindo
a Instrução Normativa CVM nº 516/2011 e demais orientações e normas
contábeis emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme
aplicável.

Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e
estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos
ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa
forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos
financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 foram aprovadas pela Administração em 24 de março de 2022.

3. Descrição das principais práticas contábeis e critérios de apuração

A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue
estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos
apresentados, bem como os montantes de receitas e despesas reportados para
o período do relatório. O uso de estimativas se estende às provisões necessárias
para valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados
efetivos podem variar em relação às estimativas.

a)   Classificação dos instrumentos derivativos

a.1) Data de reconhecimento

Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de
negociação.
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a.2) Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial
depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os
instrumentos financeiros foram adquiridos pelo Fundo. Todos os instrumentos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos do custo
de transição, exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros são
registrados ao valor justo por meio do resultado.

a.3) Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração

Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, na categoria Ativos
Financeiros para Negociação e mensurados ao valor justo por meio de resultado.
Essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração
de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação.

a.4) Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação

Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do
balanço:

§ Disponibilidades: saldos de caixa e depósitos à vista;
§ Aplicações financeiras representadas por títulos e valores mobiliários:

títulos que representam dívida para o emissor, rendem juros e foram
emitidos de forma física ou escritural.

b)   Mensuração dos ativos financeiros

b.1) Em geral, os ativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é
considerado equivalente ao preço de transação. Os ativos e passivos
financeiros são posteriormente mensurados da seguinte forma:

b.1.a - Títulos de renda fixa

Os títulos de renda fixa são avaliados a valor justo, o que consiste em atualizar
diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor
estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), SISBACEN – Sistema de informações do Banco
Central e FGV.

O "valor justo" de um instrumento financeiro em uma determinada data é
interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido
naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com
prudência, em uma transação em condições regulares de mercado.
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A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento
financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente
e significativo ("preço cotado" ou "preço de mercado").

Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento
financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação
normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as
características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as
diversas espécies de risco associados a ele.

b.1.b – Cotas de fundos de investimento

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são atualizados,
diariamente, pelo respectivo valor da cota de fechamento divulgado pela
Administradora.

b.1.c - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Observado o disposto nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC - 48, o Fundo classifica os seus instrumentos financeiros como:

(i) A vencer, os quais são mensurados pelo critério de custo amortizado,
através do seu valor de aquisição, e acrescidos de juros calculados com
base na taxa interna de retorno dos contratos, pelo critério pro rata
temporis. A taxa interna de retorno deve ser calculada com base no valor
de aquisição, valor de vencimento e prazo de recebimento dos ativos;

(ii) Sem data de vencimento, os quais são mensurados a valor justo por meio
do resultado, através de dados observáveis e passíveis de verificação; e

(iii) Vencidos, os quais são mensurados a valor justo por meio de resultado,
com base expectativa de recebimento.

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos CRIs com o
objetivo de avaliar eventos que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável, considerando fatores internos ou externos, tais como níveis
de inadimplência, bem como o cenário econômico anual e prospectivo. Quando
estar evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor
recuperável, é constituída provisão para ajuste ao valor recuperável.

Não foram identificados aspectos que indicassem a eventual alteração do fluxo
de caixa dos CRIs, bem como do seu valor recuperável, ao final dos exercícios
de 2021 e 2020, que determinassem a constituição de provisão.
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c)   Provisões e ativos e passivos contingentes

O Fundo ao elaborar /suas demonstrações financeiras faz a segregação entre:

§ Provisões: saldos credores que cobrem obrigações presentes na data do
balanço patrimonial decorrentes de eventos passados que poderiam dar
origem a uma perda ou desembolso para o Fundo cuja concorrência seja
considerada provável e cuja natureza seja certa, mas cujo valor e/ou época
sejam incertos;

§ Passivos contingentes: possíveis obrigações que se originem de eventos
passados e cuja existência somente venha a ser confirmada pela ocorrência
de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o controle
do Fundo;

§ Ativos contingentes: ativos originados em eventos passados e cuja
existência dependa, e somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou
não ocorrência, de eventos além do controle do Fundo. Não são
reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado.

d)   Reconhecimento de receitas e despesas

As receitas e despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil
de competência.

e)   Caixa e equivalente de caixa

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com
liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de
mercado, mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de
curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. O Fundo considera
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco
de mudança de valor.

As aplicações interfinanceiras de liquidez são consideradas como equivalentes
de caixa.

f)   Aplicações interfinanceiras de liquidez

São operações de compra com compromisso de revenda com vencimento em
data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação,
valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da
operação.
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g)   Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A Administradora do Fundo efetua estimativas e julgamentos contábeis, com
base em premissas, que podem, no futuro, não ser exatamente iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e julgamentos que, na opinião da
Administradora, podem ser consideradas mais relevantes, e podem sofrer
variação no futuro, acarretando eventuais impactos em ativos e passivos do
Fundo, estão descritas a seguir:

(i) Valor justo dos instrumentos financeiros: o valor justo dos
instrumentos financeiros que não possuem suas cotações disponíveis ao
mercado, por exemplo, B3, são mensurados mediante utilização de
técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se
baseiam principalmente nas condições de mercado e, também, nas
informações disponíveis, na data das demonstrações financeiras. As
políticas contábeis descritas nas notas 3(a) e 3(b) apresentam,
respectivamente, informações detalhadas sobre "classificação dos
instrumentos financeiros" e "mensuração dos ativos e passivos financeiros
e reconhecimento das mudanças de valor justo".

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

31/12/2021 31/12/2020
Posição bancada - vencimento até 30 dias
Notas do Tesouro Nacional – NTN 615 -
Total 615 -

5. Títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira e suas respectivas faixas
de vencimento estão assim demonstrados:

Títulos públicos de renda fixa

Título

31/12/2021 31/12/2020
Faixa de

Vencimento
Valor da

curva
Valor de
mercado

Valor de
curva

Valor de
mercado

Letras Financeiras do Tesouro
- LFT 5.753 5.753 - - Após 1 Ano
Total de títulos até o
vencimento 5.753 5.753 - -
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As metodologias adotadas para definição do valor de mercado visam a
atualização dos ativos, integrantes da carteira do Fundo por uma estimativa
mais próxima possível dos valores efetivamente praticados no mercado
financeiro.

Os valores de emissão dos títulos Tesouro Selic (LFTs) foram atualizados pela
variação da taxa SELIC média (da data de emissão até 31 de dezembro de 2021).
Os valores apurados foram descontados pela taxa de ágio/deságio, para as
respectivas datas de vencimento dos papéis, apuradas no mercado secundário
e divulgadas pela ANBIMA.

Cotas de fundos de investimentos

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo valor
da aquisição e atualizados, diariamente, pelos respectivos valores das cotas,
divulgados pelos respectivos administradores.

Cotas de Fundos de investimento 31/12/2021 31/12/2020
Singulare Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Fundo de
Investimento - 5.197
Total cotas de fundos de investimento - 5.197

§ Singulare Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Fundo de
Investimento

O Singulare Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento
(“Fundo”) (Anteriormente denominado Faria Lima 39ª Geração Fundo de
Investimento Multimercado) foi constituído sob a forma de condomínio
aberto, iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2017, com prazo
indeterminado de duração.

O Fundo é destinado a investidores em geral, cliente da Administradora e
tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam
acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário (“CDI”) ou da
taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do
seu patrimônio líquido esteja investido em ativos financeiros que
acompanhem direta ou indiretamente este índice de referência.

A meta do Fundo será buscar rentabilidade que acompanhe a 100% (cem
por cento) da variação verificada pelo CDI.

O Fundo pode atuar no mercado de derivativos para proteção das posições
detidas à vista, posicionamento e alavancagem, limitado a uma vez seu
patrimônio líquido.

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Anteriormente denominado Socopa Fundo de Investimento Imobiliário)
(CNPJ: 16.841.067/0001-99)
(Administrado pela SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ:
62.285.390/0001-40)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

18

Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas
e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo
levar inclusive à perda do capital investido.

As aplicações em Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora,
de qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de
Crédito (FGC).

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Emissores 31/12/2021 31/12/2020
Valle Empreendimentos Ltda. - 13.766
Sociacam Administração - 8.906
Pro Lotes Participações S.A. 7.722 6.918
Total 7.722 29.590

Corresponde à CRI emitido pela REIT Securitizadora que está atualizado pela
variação dos respectivos indexadores e possui vencimento final em 20 de
setembro de 2028, respectivamente.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ocorreu a
venda/negociação das CRIs emitidas pela Valle Empreendimentos Ltda. e pela
Sociacam Administração pelo montante de R$ 10.821, sendo recebido no
exercício referente a esses ativos a título de amortização e juros o  montante
de R$ 15.486.

Seguem abaixo o resumo das características dos CRIs do Fundo:

CRI Securitizadora
Data de

Vencimento Prazo Taxa Lastro
PRO
LOTES

REIT Securitizadora de recebíveis
imobiliários S.A.

20/09/2028 120 meses IGPM+10,50%a.a. (i)

(i) CCIs das 16ª e 17ª séries da 2ª emissão, originadas dos créditos imobiliários provenientes
de Contratos de venda dos empreendimentos denominados "Condomínio Holiday Park
Land I (Itaboraí/RJ)”, "Condomínio Solaris Residencial Clube (Maricá/RJ)”, "Riviera
Classic Resort Condominium (Aldeia/RJ)” e "Condomínio Holiday Park Land II
(Itaboraí/RJ)”, empreendimentos desenvolvidos pelas empresas SPE Riviera Francesa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., SPE Itaboraí 2 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e SPE Maricá 1 Empreendimentos Imobiliários e SPE Maricá 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram auferidas receitas de
R$61 (R$0 em 2020) referente a resultado positivo com títulos públicos de renda
fixa, R$282 (R$29 em 2020) referente a resultado positivo com cotas de fundos
de investimento e R$6.533 (R$6.760 em 2020) referente aos rendimentos com
CRIs (juros e atualizações monetárias apropriados).

6. Instrumentos financeiros derivativos

O Fundo poderá realizar operações com derivativos, exclusivamente para fins
de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, 20% (vinte
por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o Fundo não realizou
nem contratou operações envolvendo instrumentos derivativos.

7. Gerenciamento de riscos

Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais investidores do
Fundo devem considerar cuidadosamente os riscos e incertezas relacionados
aos Fundos de Investimento Imobiliário em geral e a este fundo de
investimentos em particular, bem como seus objetivos de investimento
próprios, sua situação financeira ou suas necessidades em particular, e, analisar
cuidadosamente todas as informações disponíveis no Regulamento e no
Prospecto do Fundo. Os riscos citados abaixo, mas não se limitando ao que aqui
se encontra descrito, podem afetar os resultados do Fundo, interferindo
diretamente em seus ativos ou em sua situação financeira. Assim sendo, os
cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos os investimentos e
aplicações do Fundo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital
efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos
cotistas. São Fatores de Risco deste Fundo:

Riscos macroeconômicos gerais: O Fundo está sujeito, direta ou
indiretamente, às variações e condições dos mercados de capitais,
especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são
afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais. Considerando que a aquisição das cotas consiste em um
investimento de longo prazo, voltado à obtenção de renda, pode haver alguma
oscilação do valor de mercado das cotas para negociação no mercado
secundário no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao
capital aplicado para o Investidor que pretenda negociar sua cota no mercado
secundário no curto prazo.
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Risco institucional: A economia brasileira apresentou diversas alterações desde
a implementação do Plano Real. Tais ajustes têm implicado na realização de
reformas constitucionais, administrativas, previdenciárias, sociais, fiscais,
políticas, trabalhistas, e outras, as quais, em princípio têm dotado o País de
uma estrutura mais moderna, de forma a alcançar os objetivos sociais e
econômicos capazes de torná-lo mais desenvolvido e competitivo no âmbito da
economia mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o
seu crescimento. Nesse processo, acredita-se no fortalecimento dos
instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais, destacam-se
os fundos de investimento imobiliário. Não obstante, a integração das
economias acaba gerando riscos inerentes a este processo. Evidentemente,
nessas circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os
ajustes necessários, tais como alteração na taxa básica de juros praticada no
País, aumento na carga tributária sobre rendimentos e ganhos de capital dos
instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras medidas que podem
provocar mudanças nas regras utilizadas no nosso mercado. O Fundo
desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto,
aos efeitos da política econômica praticada pelos Governos Federal, Estaduais
e Municipais.

Risco do bloqueio à negociação de cotas: As cotas ficarão bloqueadas para
negociação na câmara a qual estiverem registradas até o momento em que o
Fundo obtenha o registro de funcionamento previsto no Artigo 5º da Instrução
CVM 472. Além disso, as cotas objeto de cada distribuição pública somente
serão liberadas para negociação no secundário, caso a oferta tenha sido
realizada nos termos da Instrução CVM 476, em 90 (noventa) dias corridos após
sua subscrição ou aquisição pelo Cotista. Desta forma, caso o Cotista opte pelo
desinvestimento no Fundo antes do encerramento de cada uma das ofertas, não
poderá negociar suas cotas na BM&FBOVESPA.

Risco de diluição: Na eventualidade de novas emissões do Fundo, os cotistas
que não adquirirem cotas ao menos na mesma proporção das cotas detidas no
Fundo incorrerão no risco de terem a sua participação no capital do Fundo
diluída.

Risco de amortização extraordinária após a aquisição dos Ativos Alvos: Caso
restem recursos no caixa do Fundo após a realização de emissões de cotas e
posterior aquisição dos Ativos-Alvos, será realizada amortização antecipada das
cotas no montante de tal saldo de caixa, resguardadas eventuais provisões e/ou
reservas preestabelecidas no Regulamento, e este fato poderá impactar
negativamente na rentabilidade esperada pelo Cotista, uma vez que não existe
a garantia de que o investidor conseguirá reinvestir tais recursos à mesma
rentabilidade esperada do Fundo.
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Risco relativo à concentração e pulverização: Poderá ocorrer situação em que
um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo
a totalidade das cotas do Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição
expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais
cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de: (a) que deliberações
sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos
em detrimento do Fundo e/ou dos cotistas minoritários; e (b) alteração do
tratamento tributário do Fundo e/ou dos cotistas.

Riscos relacionados à liquidez: A aplicação em cotas de um fundo de
investimento imobiliário apresenta algumas características particulares quanto
à realização do investimento. O investidor deve observar o fato de que os
fundos de investimento imobiliário são constituídos na forma de condomínios
fechados, não admitindo o resgate convencional de suas cotas, fator que pode
influenciar na liquidez das cotas no momento de sua eventual negociação no
mercado secundário. Sendo assim, em um dado período temporal, os fundos de
investimento imobiliário podem encontrar pouca liquidez no mercado
brasileiro, podendo os cotistas ter dificuldade em realizar a negociação de suas
cotas no mercado secundário, inclusive correndo o risco de permanecer
indefinidamente com as cotas adquiridas, mesmo sendo estas objeto de
negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o
investidor que adquirir as cotas deverá estar consciente de que o investimento
no Fundo consiste em investimento de longo prazo.

Riscos relativos à rentabilidade do investimento: O investimento em cotas de
um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários
de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade das cotas dependerá do
resultado da administração dos investimentos realizados pelo Fundo. No caso
em questão, os valores a serem distribuídos aos cotistas dependerão do
resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá preponderantemente das
receitas provenientes dos resultados obtidos com a exploração comercial,
locação, arrendamento ou alienação dos Ativos Alvo. Adicionalmente, vale
ressaltar que haverá um lapso de tempo entre a data de captação de recursos
pelo Fundo e a data de aquisição dos Ativos Alvo. Desta forma, os recursos
captados pelo Fundo serão aplicados conforme a legislação em vigor, o que
poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.

Não existência de garantia de eliminação de riscos: As aplicações realizadas
no Fundo não contam com garantia do Administrador ou de qualquer instituição
pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador, ou com qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC,
sujeitando-se inclusive os cotistas à perda de capital investido no Fundo.
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Risco de concentração da carteira do Fundo: O Fundo destinará os recursos
captados para a aquisição dos Ativos Alvo, que integrarão o patrimônio do
Fundo, de acordo com a sua Política de Investimento. Independentemente da
possibilidade de aquisição de diversos Ativos Alvo pelo Fundo, não há qualquer
indicação na Política de Investimento sobre a quantidade de Ativos Alvo que o
Fundo deverá adquirir, o que poderá gerar uma concentração da carteira do
Fundo, estando o Fundo exposto aos riscos inerentes a essa situação.

Risco quanto à Política de Investimento do Fundo: Os recursos do Fundo
poderão vir a ser preponderantemente aplicados em CRIs, observado o disposto
na Política de Investimento descrita no Regulamento. Portanto, trata-se de um
fundo genérico, que pretende investir em tais Ativos Alvo, mas que nem sempre
terá, quando realiza uma nova emissão, uma definição exata de todos os Ativos
Alvo que serão adquiridos para investimento.

Riscos relativos ao CRIs: O Governo Federal com frequência altera a legislação
tributária sobre investimentos financeiros. Atualmente, por exemplo, pessoas
físicas possuem isenção no pagamento de imposto de renda sobre rendimentos
de CRIs. Alterações futuras na legislação tributária poderão eventualmente
reduzir a rentabilidade dos CRIs para os investidores. Por força da Lei 12.024
de 27 de agosto de 2009, conforme alterada, os rendimentos advindos de CRIs
auferidos pelos fundos de investimento imobiliário que atendam a
determinados requisitos igualmente são isentos de imposto de renda. Eventuais
alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando
alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRIs, ou ainda a criação de
novos tributos aplicáveis aos CRIs poderão afetar negativamente a
rentabilidade do Fundo esperada pelos cotistas.

Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias
securitizadora: Os CRIs poderão vir a ser negociados com base no registro
provisório concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha
a ser concedido por essa autarquia, a companhia securitizadora emissora destes
CRIs, deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a companhia securitizadora já
tenha utilizado os valores decorrentes da integralização dos CRIs, ela poderá
não ter disponibilidade imediata de recursos para resgatar antecipadamente os
CRIs.

A Medida Provisória n.º 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos
em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos.”
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Em seu parágrafo único, prevê que “desta forma permanecem respondendo
pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo,
seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de
separação ou afetação”. Ainda que a companhia securitizadora emissora dos
CRIs, institua regime fiduciário sobre os créditos imobiliários que constituam o
lastro dos CRIs, por meio do termo de securitização, e tenha por propósito
específico a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, caso prevaleça
o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista que a companhia securitizadora
eventualmente venha a ter poderão concorrer com o Fundo, na qualidade de
titular dos CRIs, sobre o produto de realização dos créditos imobiliários que
lastreiam a emissão dos CRIs, em caso de falência. Nesta hipótese, pode ser
que tais créditos imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento
integral dos CRIs após o pagamento das obrigações da companhia
securitizadora, com relação às despesas envolvidas na emissão de tais CRIs.

Riscos relativos aos créditos imobiliários que lastreiam os CRIs: Para os
contratos que lastreiam a emissão dos CRIs em que os devedores têm a
possibilidade de efetuar o pagamento antecipado dos créditos imobiliários, está
antecipação poderá afetar, total ou parcialmente, os cronogramas de
remuneração, amortização e/ou resgate dos CRIs, bem como a rentabilidade
esperada do papel.

Para os CRIs que possuam condições para a ocorrência de vencimento
antecipado do contrato lastro dos CRIs, a companhia securitizadora emissora
dos CRIs promoverá o resgate antecipado dos CRIs, conforme a disponibilidade
de recursos financeiros. Assim, os investimentos do Fundo nestes CRIs poderão
sofrer perdas financeiras no que tange a não realização do investimento
realizado (retorno do investimento ou recebimento da remuneração esperada),
bem como o Gestor poderá ter dificuldade de reinvestir os recursos à mesma
taxa estabelecida como remuneração do CRIs.

A capacidade da companhia securitizadora emissora dos CRIs, de honrar as
obrigações decorrentes dos CRIs depende do pagamento pelo(s) devedor(es) dos
créditos imobiliários que lastreiam a emissão dos CRIs e da excussão das
garantias eventualmente constituídas. Os créditos imobiliários representam
créditos detidos pela companhia securitizadora contra o(s) devedor(es),
correspondentes aos saldos do(s) contrato(s) imobiliário(s), que compreendem
atualização monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração,
penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos
acessórios.
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O patrimônio separado constituído em favor dos titulares dos CRIs não conta
com qualquer garantia ou coobrigação da companhia securitizadora. Assim, o
recebimento integral e tempestivo pelo Fundo, e pelos demais titulares dos
CRIs, dos montantes devidos, conforme previsto nos termos de securitização,
depende do recebimento das quantias devidas em função do(s) contrato(s)
imobiliário(s), em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos
CRIs. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira
do(s) devedor(es) poderá afetar negativamente a capacidade do patrimônio
separado de honrar suas obrigações no que tange ao pagamento dos CRIs pela
companhia securitizadora.

Riscos relativos à ausência de novos investimentos em CRIs: Os cotistas estão
sujeitos ao risco decorrente da não existência de oportunidades de
investimento para o Fundo, hipótese em que os recursos do Fundo
permanecerão aplicados em outros Ativos, nos termos previstos no
Regulamento.

Risco de desapropriação: Por se tratar de investimento preponderante nos
Ativos Alvo, há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total,
de Ativos Alvo que comporão a carteira de investimentos do Fundo. Tal
desapropriação pode acarretar a perda da propriedade, podendo impactar a
rentabilidade do Fundo. Não existe garantia de que a indenização paga ao
Fundo pelo poder expropriante seja suficiente para o pagamento da
rentabilidade pretendida do Fundo.

Risco de sinistro: No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Ativos
Alvo objeto de investimento pelo Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do
seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora
contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a serem
pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano
sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na hipótese de os valores
pagos pela seguradora virem a não ser suficientes para reparar o dano sofrido,
deverá ser convocada Assembleia Geral de cotistas para que os cotistas
deliberem o procedimento a ser adotado.

Risco das contingências ambientais: Por se tratar de investimento em
empreendimentos imobiliários, eventuais contingências ambientais podem
implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos
causados ao meio ambiente) para o Fundo.
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Risco de despesas extraordinárias: O Fundo, na qualidade de proprietário dos
Ativos Alvos, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas
extraordinárias que não sejam rotineiras no investimento dos Ativos Alvo. Não
obstante o Regulamento prever Reserva de Contingência, o pagamento de tais
despesas pode ensejar uma redução na rentabilidade das cotas do Fundo. O
Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais
necessárias para a cobrança de haveres inadimplidos, ações judiciais (despejo,
renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas
relacionadas a eventuais imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo, como
custos para reforma ou recuperação do imóvel.

Riscos tributários: O risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da
criação de novos tributos ou de interpretação diversa da legislação vigente
sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes,
sujeitando o Fundo ou seus cotistas a novos recolhimentos não previstos
inicialmente. Embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a
edição da Lei 9.779/99, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto
de uma eventual reforma tributária.

Riscos do prazo: Considerando que a aquisição de cotas do Fundo é um
investimento de longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da cota,
havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar perdas do capital aplicado ou
ausência de demanda na venda das cotas em mercado secundário.

Risco jurídico: Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico
deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte
estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a
legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de
tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este
tipo de operação financeira, em situações de estresse, poderá haver perdas por
parte dos cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção
do arcabouço contratual estabelecido.

Risco imobiliário: É o risco de desvalorização de um ativo imobiliário em geral
ou de um imóvel em particular, ocasionado por, certos fatores incluindo, mas
não se limitando a: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia;
(ii) mudanças de zoneamento ou regulatória que impactem diretamente o local
do imóvel, seja possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente,
deprimindo os preços dos alugueis no futuro e o preço do imóvel em um dado
momento do tempo) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do
imóvel limitando sua valorização ou potencial de revenda; (iii) mudanças
socioeconômicas que impactem exclusivamente a microrregião como, por
exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes
como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança
piorando a área de influência para uso comercial;
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(iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o
acesso ao imóvel; (v) restrições de infraestrutura ou de serviços públicos no
futuro como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público entre
outros; e (vi) a desapropriação do imóvel em que o pagamento compensatório
não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica.

Demais riscos: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos
de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções,
mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos
ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e
decisões judiciais, bem como a riscos adicionais que não sejam atualmente de
conhecimento ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.

8. Emissão, integralização, amortização e resgates de cotas

(a) Emissão

A oferta pública das cotas da 1ª emissão de cotas do Fundo foi realizada
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476,
de forma que o investimento mínimo realizado por qualquer Investidor
interessado em adquirir cotas do Fundo foi de R$1.000 (um milhão de
reais).

Eventuais novas emissões de cotas deverão ser previamente aprovadas
pela Assembleia Geral de cotistas e ocorrerão sempre que:

(i) O Comitê de Investimentos aprovar a aquisição de novos Ativos e o
caixa à data de tal aprovação, mais as disponibilidades de curto
prazo, não forem suficientes para tal aquisição;

(ii) Quando o Gestor e a Consultora de Investimentos Imobiliários
optarem em conjunto pelo aumento do patrimônio do Fundo através
da emissão de novas cotas para futuros negócios que possam vir a ser
realizados em um período máximo de 12 (doze) meses;

O montante mínimo de cotas para uma nova emissão, subsequente à 1ª
emissão, que deverá ser colocado junto aos potenciais cotistas, será de
R$1.000 (um milhão de reais), devendo a Assembleia Geral de cotistas
determinar o procedimento de cancelamento das cotas caso o Montante
Mínimo não seja atingido, assim como o critério para rateio dos recursos
captados
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Os cotistas do Fundo terão o direito de preferência na subscrição e
integralização das cotas das demais emissões do Fundo. Todo o processo
de exercício do direito de preferência da nova emissão das cotas será
descrito no prospecto do Fundo, se necessário, e/ou no documento
equivalente da referida Emissão.

Caso a quantidade de cotas ofertada de cada nova emissão seja inferior à
quantidade demandada pelos cotistas do Fundo que exerceram o direito
de preferência, esses concorrerão em igualdade de condições entre si,
devendo a quantidade ofertada de cotas em questão ser dividida
igualmente entre os cotistas do Fundo que exerceram o direito de
preferência e, na hipótese de haver excesso de demanda, o Coordenador
Líder efetuará o rateio proporcional das cotas reservadas entre os cotistas.

A distribuição primária das cotas de cada Emissão do Fundo poderá ser
pública, com esforços restritos, privada, ou qualquer outra forma de
distribuição permitida e regulamentada pela CVM, a critério do Gestor,
reservado o direito de preferência dos cotistas do Fundo.

O prazo máximo para a subscrição da totalidade das cotas de cada emissão
é de até 6 (seis) meses, a contar do início da distribuição das cotas de
cada emissão, respeitadas eventuais prorrogações concedidas pela CVM, a
seu exclusivo critério.

As cotas de cada emissão serão integralizadas, em moeda corrente
nacional, por transferência eletrônica disponível – TED ou por meio de
liquidação financeira no âmbito da CETIP, conforme o caso, ressalvadas e
respeitadas as características da oferta de cada emissão, não sendo
admitidas cotas fracionárias.

Por proposta do Gestor, o Fundo poderá realizar novas emissões de cotas,
mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de cotistas, observados
os quóruns de deliberações previstos neste Regulamento, inclusive com o
fim de adquirir novos Ativos Alvo, de acordo com a Política de
Investimentos do Fundo.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve
emissão de cotas no Fundo.
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(b) Resgate e amortização

As cotas poderão ser amortizadas pelo Administrador, desde que solicitado
em comunicado conjunto realizado pelo Gestor e pela Consultora de
Investimentos Imobiliários, proporcionalmente ao montante que o valor
de cada cota represente relativamente ao Patrimônio Líquido, sempre que
houver desinvestimentos ou qualquer pagamento relativo aos Ativos
integrantes do patrimônio do Fundo que gerem excesso de
disponibilidades e não existam novos Ativos Alvo, que atendam a Política
de Investimento do Fundo, a serem adquiridos nos próximos 180 (cento e
oitenta) dias corridos.

O pagamento das amortizações previstas neste artigo será realizado pelo
Administrador, no mínimo em 10 (dez) Dias Úteis, após o comunicado
emitido pelo Gestor em conjunto com a Consultoria de Investimentos
Imobiliários.

Sem prejuízo dos eventos previstos acima, caso restem recursos no caixa
do Fundo que não vierem a ser alocados nos 180 (cento e oitenta) dias
corridos após a realização de emissões de cotas, será realizada
amortização antecipada das cotas no montante de tal saldo de caixa,
resguardadas eventuais provisões e/ou reservas preestabelecidas no
Regulamento do Fundo.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 houve amortizações de
cotas no montante de R$24.028 (R$ 5.541 em 2020). Nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve resgate de cotas.

9. Evolução do valor da cota e rentabilidade

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido do Fundo
é composto por 26.291 cotas integralizadas (26.291 em 2020), ao valor
patrimonial de R$ 483,457285 cada (R$ 1.242,365925 em 2020), totalizando R$
12.711(R$ 32.663 em 2020).

a) Cotas de investimentos integralizadas

As cotas que compõem a emissão inicial do Fundo foram distribuídas
mediante esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº
476 de 2009 durante o período de 10 de outubro de 2012 a 10 de março de
2014 com subscrição e integralização de 24.000 cotas totalizando R$
24.000.
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Em Assembleia Geral de Cotistas de 25 de fevereiro de 2014 foi aprovada a
segunda emissão de cotas do Fundo no montante mínimo de R$1.000 e
máximo de R$350.000 com preço de emissão do valor da cota do dia anterior
ao da abertura da oferta.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 24 de fevereiro de 2015 foi rerratificada
a segunda emissão de cotas passando a ter montante mínimo de R$1.000 e
máximo de R$ 1.000.000. No exercício findo em 31 de dezembro de 2015
houve subscrição e integralização de 2.291 cotas totalizando R$2.500.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não houve
subscrição e integralização de cotas.

b) Patrimônio líquido médio e rentabilidade acumulada no exercício

A rentabilidade do Fundo, calculada sobre o lucro líquido do exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 em relação ao total do capital integralizado
foi de 23,86% (23,45% em 2020). O patrimônio líquido médio no exercício
foi de R$26.206 (R$33.535 em 2020).

2021 2020

Rentabilidade média das cotas (%) 23,86 23,45
Resultado 6.274 6.166
Quantidade de cotas 26.291 26.291

10. Taxas de administração, performance e colocação de cotas

Taxa de Administração

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, o Administrador, e os
demais prestadores de serviços de administração do Fundo, na proporção
pactuada entre eles, fazem jus a uma taxa de administração equivalente a
1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos por cento) ao ano, provisionada
diariamente, com base no Patrimônio Líquido do dia útil imediatamente
anterior, e paga de forma mensal até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subsequente ao mês findo, obedecidos os seguintes critérios:

Independentemente do tamanho do Patrimônio do Fundo, o cálculo da Taxa de
Administração deverá observar os seguintes valores mensais mínimos:

a) até o sexto mês: R$12 (doze mil reais);
b) do sétimo mês até o décimo segundo mês: R$18 (dezoito mil reais);
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c) a partir do décimo segundo mês: R$21,5 (vinte e um mil e quinhentos
reais), corrigidos anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de
Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), e com base nos dias úteis do mês corrente (mínimo mensal/dias
úteis do mês).

A Taxa de Administração é paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira
integralização de Cotas.

A remuneração prevista não inclui os custos de responsabilidade direta do
Fundo, conforme descritos no artigo 47 do seu Regulamento.

À Taxa de Administração serão acrescidos todos os impostos sobre ela
incidentes, à época de seu efetivo pagamento, de acordo com o previsto nos
normativos pertinentes.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi apropriado a importância de
R$127 (R$315 em 2020) a título de taxa de administração.

Taxa de performance

O Gestor receberá, além de parcela da Taxa de Administração, uma
remuneração de performance, de 20% (vinte por cento) da rentabilidade do
capital integralizado já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo,
inclusive a Taxa de Administração, que exceder a variação do IPCA/IBGE
acrescido da taxa de 7,5% (sete e meio por cento) ao ano, que será paga
diretamente pelo Fundo ao Gestor. A Taxa de Performance será calculada e
provisionada por dia útil, sendo paga semestralmente.

O valor devido como Taxa de Performance será pago semestralmente, até o 10º
(décimo) dia útil do mês de janeiro e até o 10º (décimo) dia útil do mês de julho
de cada ano, ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi apropriado a importância de
R$0 (R$10 em 2020) a título de taxa de performance.
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Comissão de colocação de cotas

Sempre que a emissão de cotas vier a ser distribuída através de uma oferta de
esforços restritos no âmbito da Instrução CVM nº 476, e exclusivamente neste
tipo de emissão, será devido pelo Fundo ao Gestor e à Consultoria, em partes
iguais, um valor correspondente a 3,00% (três por cento) do valor das emissões
de cotas do Fundo que vierem a ser subscritas e integralizadas, a título de
remuneração pela estruturação, sendo certo que o pagamento deste valor
ocorrerá até o 5º dia útil após a respectiva integralização do capital subscrito.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 não ocorreram
pagamentos referentes a esta comissão.

11. Serviços de custódia e tesouraria

O serviço de tesouraria do Fundo é prestado pela própria Administradora e o
serviço de escrituração/custódia de cotas é prestado pela Caixa Econômica
Federal.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi apropriada a importância de
R$122 (R$110 em 2020) a taxa de custódia.

12. Taxas de administração, performance e colocação de cotas

Os encargos debitados do Fundo estão abaixo discriminados:

Encargos 2021 2020
Despesas de serviços profissionais 318 167
Despesas taxa de administração e custódia 249 424
Contribuições, taxas e impostos 11 11
Outras despesas 29 21
Total 607 623

13. Transações com partes relacionadas

As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio da
SINGULARE Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (Administradora do
Fundo). A conta corrente do Fundo é mantida junto a SINGULARE Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. As operações de Compra e Venda Definitivas
de Títulos Públicos Federais Realizadas com Partes Relacionadas.
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As transações com partes relacionadas foram efetuadas em condições de
mercado, no tocante a encargos e prazos, e são compostas por:

31/12/2021 31/12/2020
Ativo/Passivo Resultado Ativo/Passivo Resultado

Disponibilidades 4 - - -
Aplicações em interfinanceiras de
liquidez

615 5 - -

Taxa de administração (12) (127) (10) (315)
Taxa de gestão (47) (190) - (51)
Taxa de performance (9) - (9) (10)
Taxa de custódia (10) (122) (10) (110)

14. Legislação tributária

A Lei 9.779, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos
de tributação sobre a sua receita operacional, desde que apliquem recursos em
empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador
ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas.

De acordo com o item III, do Artigo 3º da Lei 11.033/04, não haverá incidência
do Imposto de Renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao cotista
Pessoa Física, observado cumulativamente os seguintes requisitos:

i) O Cotista pessoa-física seja titular de menos de 10% (dez por cento) do
montante de cotas emitidas pelo Fundo, e cujas cotas lhe derem direito ao
recebimento de rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo;

ii) O Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas;
iii) As cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de

valores.

Não há nenhuma garantia ou controle efetivo por parte do Administrador, no
sentido de se manter o Fundo com as características previstas nos itens “i” e
“ii”; já quanto ao item “iii”, o Administrador manterá as cotas registradas para
negociação secundária única e exclusivamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

No caso de inobservância das condições legais impostas à isenção das pessoas
físicas à tributação pelo Imposto de Renda retido na fonte, aplicar-se-á a regra
geral de incidência da alíquota de 20% (vinte por cento) para os recolhimentos.
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Nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.668/93, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 9.779/99, os ganhos de capital ou rendimentos auferidos na alienação ou
resgate de cotas, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à tributação
pelo Imposto de Renda à alíquota de 20% (vinte por cento) na fonte, no caso de
resgate de cotas, ou conforme normas aplicáveis aos ganhos de capital ou
ganhos líquidos auferidos em renda variável nos casos de alienação de cotas.

15. Distribuição dos resultados

O Fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% (noventa e cinco por
cento) dos resultados calculados com base nas disponibilidades de caixa
existentes, que será distribuído, consubstanciado em balanço semestral
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

O resultado do Fundo será apurado segundo o regime de caixa com base em
balanço trimestral encerrado em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano. O resultado positivo da Disponibilidade de Caixa,
se houver, será distribuído trimestralmente aos cotistas, nos meses de janeiro,
abril, julho e outubro, sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente
ao do mês de apuração. Os resultados do trimestre em apuração levam em
conta os rendimentos auferidos pelo Fundo até o último dia útil do referido
período.

Farão jus aos resultados do Fundo os titulares de cotas do Fundo no fechamento
do último dia de cada trimestre, de acordo com as contas de depósito mantidas
pela Instituição Custodiante.

Os resultados a serem distribuídos aos cotistas do Fundo poderão ter outra
destinação dada pela Assembleia Geral de cotistas, com base em eventual
proposta e justificativa apresentada pelo Administrador.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Fundo distribuiu rendimentos
aos seus cotistas no montante de R$2.198 (R$1.412 em 2020), conforme abaixo:

2021 2020
Lucro Líquido apurado no exercício segundo o regime de competência 6.274 6.166
(-) Receitas por competência a ainda não transitadas pelo caixa do FII (4.947) (5.128)
(+) Despesas por competência a ainda não transitadas pelo caixa do FII 702 448
(=) Lucro ajustado base para cálculo da distribuição 2.029 1.486

Base para distribuição de rendimentos 2.029 1.486

Rendimentos distribuídos 1.928 1.412
Percentual distribuído 95% 95%
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2021 2020

Rendimentos pagos 1.928 2.096
Exercícios/períodos anteriores - 684
Exercícios/períodos 1.928 1.412

A pagar - -

A distribuição de resultados realizada em 2021 conferiu aos cotistas o
pagamento de 35,03% dos resultados do Fundo (22,90% em 2020), apurados pelo
regime de caixa.

O Colegiado CVM, em reunião realizada em 21 de dezembro de 2021, divulgada
publicamente em 24 de janeiro de 2022, analisou recurso interposto por
administrador de FII, contra decisão da Superintendência de Supervisão de
Securitização – SSE, que orientava o referido administrador que passasse a
distribuir rendimentos aos cotistas somente quando o FII objeto de análise
apresentasse lucro contábil (no exercício ou acumulado).

A referida decisão do Colegiado CVM se encontra sob efeito suspensivo.

16. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos
direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do fundo.

17. Política de divulgação das informações

O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o
Fundo:

i) Mensalmente, até 15 (quinze) dias corridos após o encerramento do mês:

§ O valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial das cotas e a
rentabilidade auferida no período.

§ O valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e
direitos integrantes de seu patrimônio.

ii) Até 60 (sessenta) dias corridos após o encerramento de cada semestre, a
relação das demandas judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos
direitos dos cotistas ou desses contra o Administrador, indicando a data
de início e a da solução final, se houver.
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iii) Até 60 (sessenta) dias corridos após o encerramento de do primeiro
semestre, o balancete semestral e o relatório do Administrador, elaborado
de acordo com o disposto no § 2º, artigo 39, da Instrução CVM 472, o qual
deverá conter, no mínimo:

§ Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação
a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as
receitas auferidas, a origem dos recursos investidos, bem como a
rentabilidade apurada no período;

§ Programa de investimentos para o semestre seguinte;
§ Informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente

explicitados, sobre:

ü A conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se
concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo;

ü As perspectivas da administração para o semestre seguinte;
ü O valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o

percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com
base em análise técnica especialmente realizada para esse fim, em
observância aos critérios de orientação usualmente praticados para
avaliação dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, critérios estes que
deverão estar devidamente indicados no relatório. O valor de mercado dos
bens e direitos integrantes do Fundo será estimado com base em relatórios
a serem disponibilizados pelo Gestor e pela Consultora de Investimentos
Imobiliários, nos termos do Artigo 14 e Artigo 15 do Regulamento;

§ Relação das obrigações contraídas no período;
§ A rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário;
§ O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4

(quatro) semestres calendário;
§ A relação dos encargos debitados do Fundo em cada um dos 2 (dois)

últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao
Patrimônio Líquido médio semestral em cada exercício.

iv) Anualmente, até 90 (noventa) dias corridos após o encerramento do
exercício: (a) as demonstrações financeiras; (b) o relatório do
Administrador, elaborado de acordo com o disposto no § 2º, artigo 39, da
Instrução CVM 472 e no item iii anterior; e (c) o parecer do Auditor
Independente.

v) Até 8 (oito) dias corridos após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral
Ordinária.

vi) Enviar a cada Cotista, no prazo de até 8 (oito) dias corridos após a data
de sua realização, resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral.
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vii) Enviar a cada Cotista, semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos a partir do encerramento do semestre, o extrato da conta de
depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim
do período, o valor patrimonial da cota, e a rentabilidade apurada no
período, bem como de saldo e valor das cotas no início e no final do
período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso.

viii) Enviar a cada Cotista, anualmente, até 30 de março de cada ano,
informações sobre a quantidade de cotas de sua titularidade e respectivo
valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração
de imposto de renda.

ix) Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo
ao Fundo ou às suas operações, de modo a garantir aos cotistas e demais
investidores, o acesso a informações que possam, direta ou indiretamente,
influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do Fundo. A aquisição
e a alienação de Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo, não serão
consideradas de qualquer forma fato relevante, dado que este é o próprio
objeto do Fundo.

A publicação de informações deve ser feita na página do Administrador na rede
mundial de computadores e permanecer disponível aos cotistas em sua sede.

As informações referidas nos itens vi, vii e viii serão enviadas pelo
Administrador aos cotistas via correio eletrônico.

O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede
mundial de computadores o Regulamento do Fundo, em sua versão vigente e
atualizada.

Os documentos ou informações referidas acima estarão disponíveis nos
endereços físicos e eletrônicos do Administrador, em sua sede, conforme
indicado no Capítulo II do regulamento do Fundo, e no website:
www.socopa.com.br, respectivamente.

O Administrador deverá, ainda: (i) disponibilizar aos cotistas, nos endereços
previstos no item anterior; (ii) enviar à B3, onde as cotas do Fundo serão
admitidas à negociação; e (iii) enviar à CVM, através do Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores,
simultaneamente, as seguintes informações:

§ Edital de convocação e outros documentos relativos às Assembleias Gerais,
no mesmo dia de sua convocação;

§ Até 8 (oito) dias corridos após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral de
cotistas;
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§ Prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de
oferta pública de distribuição de cotas, nos prazos estabelecidos na
Instrução CVM 400;

§ Fatos relevantes.

18. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

Em atendimento à Instrução n° 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários,
registre-se que a Administradora, no período, não contratou nem teve serviços
prestados pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. relacionados aos fundos
de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa
em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa
referentes a estes fundos. A política adotada atende aos princípios que
preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, qual seja o auditor não deve auditar o seu próprio
trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os
interesses deste.

19. Deliberações em assembleia

Em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 31 de maio
de 2021, foram deliberados os seguintes assuntos:

a) Alteração da denominação do Fundo
Não houve quórum suficiente para aprovação da presente deliberação, nos
termos do Regulamento do Fundo.

b) Alteração da Denominação da Administradora, Gestora e Custodiante
Não houve quórum suficiente para ciência e aprovação da presente
deliberação.

Em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 21 de
junho de 2021, foram aprovadas as seguintes deliberações:

a) Alteração da denominação do Fundo para “Singulare Fundo de Investimento
Mobiliário”.

b) Alteração da denominação da Administradora e Custodiante para “Singulare
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.”. Neste sentido, o
Regulamento alterado passa a vigorar nos exatos termos do Regulamento
anexo ao instrumento.
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Em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 02 de
agosto de 2021, foi aprovada a seguinte deliberação:

Não houve presença de cotistas, tanto na primeira convocação, 26 de julho das
2021 às 11h, quanto na segunda convocação, em 02 de agosto das 2021 às 11h,
portanto a assembleia não foi instalada.

Considerando o Art. 74 da INSTRUÇÃO CVM Nº 555, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014,
que por sua vez, menciona que “As deliberações relativas às demonstrações
contábeis do fundo que não contiverem ressalvas podem ser consideradas
automaticamente aprovadas caso a assembleia correspondente não seja
instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas.”
Informamos que as contas relativas as demonstrações contábeis do Fundo
apresentadas pela Administradora, relativas ao exercício social encerrado em
dezembro de 2020, ficam aprovadas, uma vez que, não contiveram ressalvas.

7. Efeito do Coronavírus nas demonstrações contábeis

Em observância ao OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, informamos
que a administração vem acompanhando atentamente os impactos do
Coronavírus nos mercados de capitais mundiais e brasileiros.

Desde o início de janeiro de 2020, o surto de coronavírus, que é uma situação
em rápida evolução, impactou adversamente as atividades econômicas globais.
O rápido desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem qualquer previsão
como seu impacto final. O avanço nas campanhas de vacinação ocorrido na
maioria dos países permitiu um maior controle da pandemia e a flexibilização
das medidas mais restritivas. Não obstante, este evento ainda pode ter um
impacto adverso contínuo nas condições econômicas e de mercado e
desencadear um período de desaceleração econômica global, podendo trazer
reflexos na precificação da carteira do Fundo, cuja cota vem sendo divulgada
ao mercado. A Administradora e a Gestora não vislumbram riscos à continuidade
operacional do Fundo, tampouco impactos às estimativas e julgamentos
contábeis nas demonstrações contábeis do Fundo em 31 de dezembro de 2021,
como resultado deste evento. Todavia, seguem atentas e diligentes a toda e
qualquer informação ou evento relacionado ao coronavírus, de forma a refleti-
los e/ou divulgá-los nas demonstrações contábeis.
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8. Eventos subsequentes

Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações contábeis, não
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a
situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis
apresentadas.

Robson Roble
Contador CRC-1SP250.475/O-0

Daniel Doll Lemos
Diretor responsável
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1. Introdução 

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo 

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das 

principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Muni

do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

Regime Próprio de Previdência Social

3.922, de 25 de novembro de 

24 de agosto de 2011. Ressaltamos que a R

passou a entrar em vigor a partir de 03 de Janeiro de 2022, não sendo considerada para esse 

relatório. Além disso, também foi considerada a Política 

2021. 

Procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E 

que as atividades foram desenvolv

padrões éticos. 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativos, Software Quantum Axis de 

informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

e Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros.

 

1.1. Regulamentação Utilizada

As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

foram as seguintes: 

 

Resolução do Conse

demais atualizações; 

Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 

atualizações; 

Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014; e a 

Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2021

 

 

 

 

 

 

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo 

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das 

principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Muni

FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

Regime Próprio de Previdência Social- RPPS no ano de 2021, em especial a Resolução n° 

3.922, de 25 de novembro de 2010, e suas posteriores alterações, e a Portaria MPS n° 519, de 

24 de agosto de 2011. Ressaltamos que a Resolução n° 4.963, de 25 de novembro de 2021 só 

passou a entrar em vigor a partir de 03 de Janeiro de 2022, não sendo considerada para esse 

relatório. Além disso, também foi considerada a Política de Investimentos vigente para o ano de 

se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E 

que as atividades foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativos, Software Quantum Axis de 

bre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

e Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros. 

Regulamentação Utilizada 

As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 

 

io da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 

Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014; e a  

Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2021 
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O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo 

evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das 

principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município 

FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do 

m especial a Resolução n° 

ia MPS n° 519, de 

ovembro de 2021 só 

passou a entrar em vigor a partir de 03 de Janeiro de 2022, não sendo considerada para esse 

de Investimentos vigente para o ano de 

se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E 

fé, lealdade e diligência, além de ter seguido 

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas 

pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativos, Software Quantum Axis de 

bre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating 

As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório 

lho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e 

io da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011 e demais 
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2. Da Carteira de Investimentos
 

Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira em dezembro 2021, 

conforme a tabela 1: 

Produto/Fundo 

TÍTULOS PÚBLICOS 
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA

SINGULARE FII - REIT11 
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC 
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
TOTAL 

 

 

 

 

Da Carteira de Investimentos 

Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira em dezembro 2021, 

 

Tabela 1 

Saldo Participação 
s/ o total 

48.888.112,92 14,15% 
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.399.928,95 13,14% 

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.176.782,84 0,63% 
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.380.317,47 0,40% 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 207.241,27 0,06% 
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.173.331,03 0,63% 
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.618.804,27 0,47% 

B FI RENDA FIXA 1.241.893,11 0,36% 
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.552.063,21 0,45% 

FI RENDA FIXA 3.444.206,00 1,00% 
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.224.083,01 0,64% 
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.232.761,33 0,94% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 40.362.722,42 11,68% 
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.633.021,91 4,24% 

M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.850.287,25 5,46% 
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP 13.266.534,78 3,84% 
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 21.586.352,80 6,25% 
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 11.657.423,86 3,37% 
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 6.330.424,50 1,83% 
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 24.985,72 0,01% 

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 6.227.994,93 1,80% 
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 6.058.018,85 1,75% 

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 7.224.404,83 2,09% 
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 4.821.349,13 1,40% 

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 5.737.392,08 1,66% 
4.228.701,62 1,22% 

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 3.845.099,59 1,11% 
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 9.335.372,14 2,70% 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 8.704.885,17 2,52% 
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 14.637.391,26 4,24% 

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 2.689.324,66 0,78% 
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP 0,01 0,00% 
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA 83.993,78 0,02% 

1.088.009,63 0,31% 
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 1.421.556,61 0,41% 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC  4.121.100,35 1,19% 
GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES 3.224.189,02 0,93% 
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 21.751.442,76 6,30% 

345.451.508,06 100,00% 
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Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira em dezembro 2021, 

Participação  
 

Resolução CMN - 3.922/2010 

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 

Artigo 8º, Inciso III 
Artigo 8º, Inciso III 

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 

Artigo 9º, Inciso II 
Artigo 9º, Inciso II 
Artigo 9º, Inciso III 

 - 
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3. Critérios Verificados no Relatório Semestral de 

 O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para 

as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2021, conforme 

informações constantes na tabela 1. A partir dis

Instituições Financeiras Investidas”, nos quais serão 

prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira e

aos Ativos Investidos”, nos quais serão 

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

risco da carteira de investimentos.

3.1 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas

 Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

administração e/ou gestão dos a

3.1.1 Credenciamento das Instituições Financeiras

 O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados.

De acordo com o inciso IV do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010, e suas posteriores 

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

ordenamento legal imposto pelos órgãos reguladores:

 IV - Adotar regras, procedimentos e co
o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos 

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)  

 As normas internas utilizadas para o credenciamento são as Portarias n°

novembro de 2017, que foi atualizada pela Portaria n° 69

a Portaria n° 70, de 02 de junho de 2021 lista os documentos necessários para que as 

Instituições Financeiras possam atender aos requisitos exigidos.

 O inciso VI do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010 preceitua que esse processo deverá 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

acompanhamento e avaliação dos requisitos após o aporte:

 VI - Realizar o prévio credenciament
gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições 

Critérios Verificados no Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro

O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para 

as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2021, conforme 

informações constantes na tabela 1. A partir disto, serão analisados “critérios referentes às 

Instituições Financeiras Investidas”, nos quais serão avaliados itens em relação aos 

prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira e “critérios referentes 

aos Ativos Investidos”, nos quais serão examinadas as informações e classificações referentes 

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

risco da carteira de investimentos. 

erentes às Instituições Financeiras Investidas 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

administração e/ou gestão dos ativos presentes em carteira.   

3.1.1 Credenciamento das Instituições Financeiras 

O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados.

De acordo com o inciso IV do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010, e suas posteriores 

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

ordenamento legal imposto pelos órgãos reguladores: 

Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir 

o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos 

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

ganização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)   

As normas internas utilizadas para o credenciamento são as Portarias n°

novembro de 2017, que foi atualizada pela Portaria n° 69, de 02 de junho de 2021. Além disso, 

de 02 de junho de 2021 lista os documentos necessários para que as 

Instituições Financeiras possam atender aos requisitos exigidos. 

inciso VI do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010 preceitua que esse processo deverá 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

acompanhamento e avaliação dos requisitos após o aporte: 

Realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do 
gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições 
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O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para 

as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2021, conforme 

to, serão analisados “critérios referentes às 

itens em relação aos 

“critérios referentes 

as informações e classificações referentes 

aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de 

O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das 

instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados. 

De acordo com o inciso IV do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010, e suas posteriores 

alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o 

que visem garantir 

o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos 

estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos 

nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de 

ganização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; (Redação dada pela 

As normas internas utilizadas para o credenciamento são as Portarias n° 119, de 09 de 

de 02 de junho de 2021. Além disso, 

de 02 de junho de 2021 lista os documentos necessários para que as 

inciso VI do art. 1º da Resolução n° 3.922/2010 preceitua que esse processo deverá 

ser feito previamente as aplicações, sendo necessário que também seja feito o 

o, o acompanhamento e a avaliação do 
gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições 
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escolhidas para receber as aplicações
acordo com o inciso IV. (Incluído pela Resolução nº 4.695, 

A tabela 2 apresenta a relação das instituições financeiras credenciadas na data

Dezembro de 2021: 

INSTITUIÇÕES 
CREDENCIADAS 

CNPJ 

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 
00.360.305/0001-04 

BANCO BNP 
PARIBAS BRASIL 

S.A. 
01.522.368/0001-82 

XP 
INVESTIMENTOS 

CCTVM S/A 
02.332.886/0001-04 

XP VISTA ASSET 
MANAGEMENT 

LTDA. 
16.789.525/0001-98 

WESTERN 
ASSET 

MANAGEMENT 
COMPANY DTVM 

07.437.241/0001-41 

XP ALLOCATION 
ASSET 

MANAGEMENT 
LTDA 

37.918.829/0001-88 

BB GESTÃO DE 
RECURSOS - 

DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E 

VALORES 
MOBILIÁRIOS 

30.822.936/0001-69 

BANCO DO 
BRASIL 00.000.000/0001-91 

MONGERAL 
AEGON 

INVESTIMENTOS 
LTDA 

16.500.294/0001-50 

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

00.066.670/0001-00 

PERFORME 
AGENTE 

AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTOS 

EIRELI 

10.819.611/0001-10 

SUL AMÉRICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

21.813.291/0001-07 

BANCO 
BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 

BRAM - 
BRADESCO 

ASSET 
MANAGEMENT 

S.A. 

62.375.134/0001-44 

escolhidas para receber as aplicações, observadas os parâmetros estabelecidos de 

acordo com o inciso IV. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

A tabela 2 apresenta a relação das instituições financeiras credenciadas na data

Tabela 2 

PROCESSO N° SEGMENTO DATA 
CREDENCIAMENTO

 001/2021 

ADMINISTRADOR 
/GESTOR/ 

CUSTODIANTE/ 
DISTRIBUIDOR 

24/02/2021

002/2021 ADMINISTRADOR / 
CUSTODIANTE 31/03/2021

 003/2021 DISTRIBUIDOR 31/03/2021

 004/2021 GESTOR 31/03/2021

 005/2021 ADMINISTRADOR 31/03/2021

006/2021 GESTOR 01/04/2021

007/2021 
ADMINISTRADOR 

/GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 

01/04/2021

007/2021 CUSTODIANTE 01/04/2021

009/2021 GESTOR 29/04/2021

010/2021 ADMINISTRADOR 29/04/2021

011/2021 DISTRIBUIDOR 29/04/2021

012/2021 GESTOR 29/04/2021

013/2021 
ADMINISTRADOR/ 

CUSTODIANTE 
/DISTRIBUIDOR 

26/05/2021

014/2021 GESTOR 26/05/2021
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, observadas os parâmetros estabelecidos de 

de 27/11/2018.) 

A tabela 2 apresenta a relação das instituições financeiras credenciadas na data-base de 

DATA 
CREDENCIAMENTO 

CLASSIFICAÇÃO 

24/02/2021 ATENDE AO ART. 
15 

31/03/2021 ATENDE AO ART. 
15 

31/03/2021 ATENDE AO ART. 
15 

31/03/2021 ATENDE AO ART. 
15 

31/03/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

01/04/2021 ATENDE AO ART. 
15 

01/04/2021 ATENDE AO ART. 
15 

01/04/2021 ATENDE AO ART. 
15 

29/04/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

29/04/2021 ATENDE AO ART. 
15 

29/04/2021 DISTRIBUIDOR 

29/04/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 
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BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

00.066.670/0001-00 

BTG PACTUAL 
SERVIÇOS 

FINANCEIROS 
S.A. 

59.281.253/0001-23 

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

BTG PACTUAL 
ASSET 

MANAGEMENT 
S.A. 

29.650.082/0001-00 

ITAÚ UNIBANCO 
S.A. 60.701.190/0001-04 

QUELUZ 
GESTÃO DE 
RECURSOS 

FINANCEIROS 
LTDA 

07.250.864/0001-00 

VINCI EQUITIES 
GESTORA DE 
RECURSOS 

LTDA 
10.917.835/0001-64 

RJI CORRETORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

42.066.258/0001-30 

4UM GESTAO 
DE RECURSOS 

LTDA 
03.983.856/0001-12 

BANCO DO 
NORDESTE DO 

BRASIL S/ A 
07.237.373/0001-20 

SANTANDER 
CACEIS BRASIL 

DTVM S.A. 
62.318.407/0001-19 

BRASIL PLURAL 22.119.959/0001-83 

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

00.066.670/0001-00 

MAGNA - 
AGENTE 

AUTONOMO DE 
INVESTIMENTOS 

S/S LTDA 

13.426.885/0001-37 

BNP PARIBAS 
ASSET 

MANAGEMENT 
BRASIL LTDA 

02.562.663/0001-25 

015/2021 ADMINISTRADOR 26/05/2021

016/2021 ADMINISTRADOR 26/05/2021

016/2021 CUSTODIANTE / 
DISTRIBUIDOR 26/05/2021

017/2021 GESTOR 26/05/2021

018/2021 

ADMINISTRADOR 
/GESTOR/ 

CUSTODIANTE/ 
DISTRIBUIDOR 

26/05/2021

019/2021 GESTOR 26/05/2021

020/2021 GESTOR 26/05/2021

022/2021 ADMINISTRADOR 
/CUSTODIANTE 29/06/2021

 023/2022 GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 28/07/2021

024/2021 GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 28/07/2021

 025/2021 ADMINISTRADOR/ 
CUSTODIANTE 28/07/2021

026/2021 GESTOR 28/07/2021

027/2021 ADMINISTRADOR 28/07/2021

 028/2021 DISTRIBUIDOR 30/09/2021

 029/2021 GESTOR 30/09/2021
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26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 ATENDE AO ART. 
15 

26/05/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

26/05/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

29/06/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

28/07/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

28/07/2021 ATENDE AO ART. 
15 

28/07/2021 ATENDE AO ART. 
15 

28/07/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

28/07/2021 ATENDE AO ART. 
15 

30/09/2021 DISTRIBUIDOR 

30/09/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 
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BANCO BNP 
PARIBAS BRASIL 

S.A. 
01.522.368/0001-82 

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

00.066.670/0001-00 

ICATU 
VANGUARDA 
GESTAO DE 
RECURSOS 

LTDA. 

68.622.174/0001-20 

GRID AGENTE 
AUTONOMO DE 
INVESTIMENTO 

LTDA 
17.203.539/0001-40 

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

LTDA 
10.626.543/0001-72 

BEM 
DISTRIBUIDORA 
DE TITULOS E 

VALORES 
MOBILIARIOS 

LTDA 

00.066.670/0001-00 

 

Além dessas, as instituições da tabela 3 estão com o 

não apresentarem a documentação completa exigida através da regulamentação, não podendo 

receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, mas até o 

momento não foi obtida resposta

prosseguir com o credenciamento

INSTITUIÇÕES SUSPENSAS 

BNY MELLON SERVICOS 
FINANCEIROS DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS S/A 

PLANNER CORRETORA DE 
VALORES S.A. 

SINGULARE CORRETORA DE 
TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S.A. 
 

Os principais critérios que devem ser utilizados também foram 

art. 1º Resolução 3.922/2010:

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

VI do § 1º deverão contemplar, dentre outros, o h

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 

030/2021 ADMINISTRADOR / 
CUSTODIANTE 30/09/2021

032/2021 ADMINISTRADOR 27/10/2021

 033/2021 GESTOR 27/10/2021

 034/2021 DISTRIBUIDOR 27/10/2021

 035/2021 GESTOR 25/11/2021

036/2021 ADMINISTRADOR 25/11/2021

Além dessas, as instituições da tabela 3 estão com o credenciamento suspenso por 

não apresentarem a documentação completa exigida através da regulamentação, não podendo 

receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, mas até o 

momento não foi obtida resposta ou os documentos recebidos não foram suficientes para 

prosseguir com o credenciamento: 

Tabela 3 

PROCESSO 
N° 

CNPJ SEGMENTO 

008/2021 02.201.501/0001-61 ADMINISTRADOR

021/2021 00.806.535/0001-54 ADMINISTRADOR

031/2021 62.285.390/0001-40 ADMINISTRADOR
/GESTOR 

Os principais critérios que devem ser utilizados também foram descritos pelo § 3º do 

esolução 3.922/2010: 

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

VI do § 1º deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de 

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 
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30/09/2021 ATENDE AO ART. 
15 

27/10/2021 ATENDE AO ART. 
15 

27/10/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

27/10/2021 DISTRIBUIDOR 

25/11/2021 DEMAIS ADM E 
GESTORES 

25/11/2021 ATENDE AO ART. 
15 

credenciamento suspenso por 

não apresentarem a documentação completa exigida através da regulamentação, não podendo 

receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, mas até o 

ou os documentos recebidos não foram suficientes para 

DATA 
CREDENCIAMENTO 

ADMINISTRADOR 29/04/2021 

ADMINISTRADOR 26/05/2021 

ADMINISTRADOR 30/09/2021 

descritos pelo § 3º do 

§3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso 

istórico e experiência de 

atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 
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solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho.

Todos esses requisitos foram analisados durante o processo de credenciamento, que é 

atualizado a cada 12 meses e serão expostos nos próximos itens deste relatório. Além disso, 

todos os documentos foram repassados previamente para os membros do Comitê de 

Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

colegiados. 

3.1.2 Identificação do Atendimento ao art. 15

 Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolução 

n° 4.695/2018 alterou a Resolução n° 

no qual foram feitas novas exigências para que as Instituições Financeiras possam receber 

recursos destes Entes, 

2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos 

em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 

de auditoria e

Monetário Nacional;

 A confirmação do atendimento a esse critério é realizada a partir da lista exaustiva

emitida pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do

Ministério da Economia, a última atualização da relação foi feita no dia 28 de Junho de 2021.

 Conforme previsto no art. 6º E da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

atestados de credenciamento disponibilizados pela Secretaria da Previdência s

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos e 

documentações exigidas de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 

do credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. 

isitos foram analisados durante o processo de credenciamento, que é 

atualizado a cada 12 meses e serão expostos nos próximos itens deste relatório. Além disso, 

todos os documentos foram repassados previamente para os membros do Comitê de 

selho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

3.1.2 Identificação do Atendimento ao art. 15 

Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolução 

n° 4.695/2018 alterou a Resolução n° 3.922/2010 e, dentre outras providências, incluiu o § 2º, 

no qual foram feitas novas exigências para que as Instituições Financeiras possam receber 

2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos 

s de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 

seguintes condições:  

o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 

de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional; 

A confirmação do atendimento a esse critério é realizada a partir da lista exaustiva

emitida pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do

Ministério da Economia, a última atualização da relação foi feita no dia 28 de Junho de 2021.

Conforme previsto no art. 6º E da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

atestados de credenciamento disponibilizados pela Secretaria da Previdência s

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos e 

documentações exigidas de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 
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solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 

isitos foram analisados durante o processo de credenciamento, que é 

atualizado a cada 12 meses e serão expostos nos próximos itens deste relatório. Além disso, 

todos os documentos foram repassados previamente para os membros do Comitê de 

selho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos 

Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolução 

3.922/2010 e, dentre outras providências, incluiu o § 2º, 

no qual foram feitas novas exigências para que as Instituições Financeiras possam receber 

2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos 

s de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as 

o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 

comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

A confirmação do atendimento a esse critério é realizada a partir da lista exaustiva 

emitida pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia, a última atualização da relação foi feita no dia 28 de Junho de 2021. 

Conforme previsto no art. 6º E da Portaria MPS nº 519/2011, os modelos de termos e 

atestados de credenciamento disponibilizados pela Secretaria da Previdência são diferentes, 

de acordo com atendimento ou não a esse requisito. Foram utilizados os termos e 

documentações exigidas de acordo com a classificação da Instituição Financeira no momento 
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 A tabela 4 traz a comprovação do atendimento 

 Vale ressaltar que embora algumas instituições não estejam presentes na “lista 

exaustiva”, o inciso I do § 2º ao art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 determina que o 

administrador ou gestor seja instituição

mantém relacionamento com o IPOJUCAPREV estão devidamente enquadradas no que 

determina a legislação.  

 

 

 

 

A tabela 4 traz a comprovação do atendimento aos itens, de acordo com a lista:

Tabela 4 

Vale ressaltar que embora algumas instituições não estejam presentes na “lista 

exaustiva”, o inciso I do § 2º ao art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 determina que o 

administrador ou gestor seja instituição presente na lista. Portanto, todas as instituições que 

mantém relacionamento com o IPOJUCAPREV estão devidamente enquadradas no que 
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aos itens, de acordo com a lista: 

 

 

Vale ressaltar que embora algumas instituições não estejam presentes na “lista 

exaustiva”, o inciso I do § 2º ao art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 determina que o 

presente na lista. Portanto, todas as instituições que 

mantém relacionamento com o IPOJUCAPREV estão devidamente enquadradas no que 
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3.1.3 Volume de Recursos Sob Administração e Gestão

 Conforme descrito anteriormente, o volume

das Instituições Financeiras são alguns dos critérios a serem analisados para evitar o risco de 

concentração. 

Visando reduzir esse risco de concentração, o art. 14º

impõe alguns limites sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

de gestão de terceiros geridos por um mesmo Gestor: 

Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

social em fundos de investimento e carteiras adm

5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um 

mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômicas, 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica. (Incluído pela 

Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)

 A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução.

CNPJ da  
Instituição Gestora Instituição Gestora

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA 

30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 

62.375.134/0001-44 BRADESCO ASSET MANAGEMENT 

21.813.291/0001-07 SUL AMERICA INVESTIMENTOS 

29.650.082/0001-00 BTG PACTUAL GESTORA DE 
RECURSOS 

37.918.829/0001-88 XP ASSET MANAGEMENT 

10.626.543/0001-72 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 

60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO 

07.250.864/0001-00 QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 

07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL 

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST 

22.119.959/0001-83 PLURAL 

28.376.231/0001-13 LAD CAPITAL 

TOTAL 

 * O restante da carteira (R$ 48.888.112,92 

Federal, não tendo instituição gestora

Já no Inciso II do §2º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 também limita os 

percentuais de aplicação dos RPPS em geral em r

administração: 

3.1.3 Volume de Recursos Sob Administração e Gestão 

Conforme descrito anteriormente, o volume de recursos sob a gestão e a administração 

das Instituições Financeiras são alguns dos critérios a serem analisados para evitar o risco de 

Visando reduzir esse risco de concentração, o art. 14º-A da Resolução n° 3.922/2010 

es sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

de gestão de terceiros geridos por um mesmo Gestor:  

A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 

5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um 

mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômicas, 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica. (Incluído pela 

ão nº 4.604, de 19/10/2017.) 

A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução.

Tabela 5 

Instituição Gestora Valor (R$) % do PL 
FUNPREI 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 157.874.403,43  45,70% 

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  52.956.405,83  15,33% 

BRADESCO ASSET MANAGEMENT  27.814.347,73  8,05% 

SUL AMERICA INVESTIMENTOS  26.447.006,51  7,66% 

BTG PACTUAL GESTORA DE 
RECURSOS  7.610.082,06  2,20% 

XP ASSET MANAGEMENT  7.345.289,37  2,13% 

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS  5.737.392,08  1,66% 

ITAÚ UNIBANCO  4.228.704,62  1,22% 

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS  4.110.881,27  1,19% 

BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL  1.241.893,11  0,36% 

SINGULARE INVEST  1.112.995,35  0,32% 

PLURAL  83.993,78  0,02% 

LAD CAPITAL  0,01  0,00% 

R$ 295.563.395,15 85,85%* 

da carteira (R$ 48.888.112,92 - 14,15%) está investido em compra direta de Título Público 

Federal, não tendo instituição gestora 

Já no Inciso II do §2º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 também limita os 

percentuais de aplicação dos RPPS em geral em relação ao total de recursos sob 
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de recursos sob a gestão e a administração 

das Instituições Financeiras são alguns dos critérios a serem analisados para evitar o risco de 

A da Resolução n° 3.922/2010 

es sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos 

A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência 

inistradas não pode exceder a 

5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um 

mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômicas, 

assim definidas pela CVM em regulamentação específica. (Incluído pela 

A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução. 

% do PL 
 

% sob o valor 
total Gerido 

 0,00% 

 0,00% 

 0,00% 

 0,08% 

 0,00% 

 0,06% 

 0,41% 

 0,00% 

 0,82% 

 0,02% 

 0,02% 

 0,00% 

 0,00% 

 

14,15%) está investido em compra direta de Título Público 

Já no Inciso II do §2º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 também limita os 

elação ao total de recursos sob 
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II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

próprios de previdência social;

(Parágrafo 2º com redação dada

  

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução

CNPJ da  
Instituição ADM Instituição ADM 

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE 
RECURSOS DTVM 

00.066.670/0001-00 BEM DTVM 

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 

59.281.253/0001-23 
BTG PACTUAL 

SERVIÇOS 
FINANCEIROS 

01.522.368/0001-82 BNP PARIBAS 

60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO 

02.201.501/0001-61 
BNY MELLON 

SERVIÇOS 
FINANCEIROS 

00.806.535/0001-54 PLANNER CORRETORA 

62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS 

62.285.390/0001-40 SINGULARE INVEST 

42.066.258/0001-30 RJI CORRETORA DE 
VALORES 

28.376.231/0001-13 LAD CAPITAL 

TOTAL 

* O resto da carteira (R$ 48.888.112,92 

instituição gestora 

 Nas tabelas 5 e 6 foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos 

RPPS, relacionando-os com os valores totais de recursos sob

fonte dos dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados pelas Instituições 

foram tirados dos Rankings da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais-ANBIMA do mês de Dezembro/2021. Esses rankings são atualizados mensalmente 

e podem ser acessados a partir do link a seguir: 

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos

investimento.htm 

 

o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

próprios de previdência social; 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução

Tabela 6 

Valor FUNPREI % do PL 
FUNPREI 

ADM de recursos 
de RPPS em 

milhões 

R$ 157.874.403,43 45,70% R$ 76.708,274 

R$ 52.956.405,83 15,33% R$ 74.363,859 

R$ 38.412.393,52 11,12% R$ 7.937,082 

R$ 21.586.352,80 6,25% R$ 8.845,875 

R$ 7.610.082,06 2,20% R$ 2.244,256 

R$ 7.345.289,37 2,13% R$ 2.292,777 

R$ 4.228.704,62 1,22% R$ 0,011 

R$ 2.689.324,66 0,78% R$ 577,472 

 R$ 1.421.556,61 0,41% não disponível 

R$ 1.241.893,11 0,36% não disponível 

R$ 1.112.995,35 0,32% não disponível 

R$ 83.993,78 0,02% não disponível 

R$ 0,01 0,00% não disponível 

R$ 295.563.395,15 85,85%*  

O resto da carteira (R$ 48.888.112,92 - 14,15%) está investido em compra direta de Título Público Federal, não tendo 

foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos 

os com os valores totais de recursos sob-administração e sob

fonte dos dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados pelas Instituições 

irados dos Rankings da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

ANBIMA do mês de Dezembro/2021. Esses rankings são atualizados mensalmente 

e podem ser acessados a partir do link a seguir:  

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos
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o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes 

pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.) 

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução 

Valor total sob 
ADM em milhões 

% de 
recursos de 

RPPS 

R$ 553.313,382 13,86% 

R$ 1.362.452,921 5,46% 

R$ 369.991,938 2,15% 

R$ 541.250,538 1,63% 

R$ 347.522,582 0,65% 

R$ 86.551,203 2,65% 

R$ 812.826,504 0,00% 

R$ 306.796,634 0,19% 

não disponível 0,00% 

não disponível 0,00% 

não disponível 0,00% 

não disponível 0,00% 

não disponível 0,00% 

  

14,15%) está investido em compra direta de Título Público Federal, não tendo 

foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos 

administração e sob-gestão. A 

fonte dos dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados pelas Instituições 

irados dos Rankings da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

ANBIMA do mês de Dezembro/2021. Esses rankings são atualizados mensalmente 

investimento/fundos-de-
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3.1.4 Qualidade de Gestão e Ratings

 O Inciso III do §2º do art. 15º, a Resol

necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que tenham administradores e gestores 

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

RPPS: 

III - o gestor e o administrado

prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e 

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 
próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e d

ambiente de controle de investimento.

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

Para padronizar a forma de atendimento a esse critério, o art. 6º da Portaria n° 

119/2017 do IpojucaPrev,referente ao credenciamento das Institu

regulamentou que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a partir do relatório 

de rating realizado por uma agência avaliadora de risco independente:

Art. 6° Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 
credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais situações a seguir previstas:
(...) 
VI - a Instituição Financeira que apresentar relatório de clas
(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir.
 
Moody's: Baa3;
Standard &Poor's: BBB 
Fitch Ratings: BBB
Austin Rating: brBBB
SR Rating: BBB
Liberum Ratings: BBB
LF Rating: BBB
 
VII - o Gestor de Fundo 
classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 
investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inferior às classificações a 
seguir: 
 
Moody's: MQ3;
Standard &Poor's: AMP
Fitch Ratings: M3; 
Austin Rating: QG 3;
SR Rating: A;
Liberum Ratings: AM3;
LF Rating: LFg3.
 

3.1.4 Qualidade de Gestão e Ratings 

O Inciso III do §2º do art. 15º, a Resolução n° 3.922/2010 se refere sobre a 

necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que tenham administradores e gestores 

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de 

prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e 

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 
próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e d

ambiente de controle de investimento. 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

Para padronizar a forma de atendimento a esse critério, o art. 6º da Portaria n° 

119/2017 do IpojucaPrev,referente ao credenciamento das Instituições Financeiras, 

que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a partir do relatório 

de rating realizado por uma agência avaliadora de risco independente: 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 
credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais situações a seguir previstas: 

a Instituição Financeira que apresentar relatório de clas
(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir.

Moody's: Baa3; 
Standard &Poor's: BBB  
Fitch Ratings: BBB-; 
Austin Rating: brBBB-; 
SR Rating: BBB-; 
Liberum Ratings: BBB-; 
LF Rating: BBB-. 

o Gestor de Fundo de Investimento que apresentar relatório de 
classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 
investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inferior às classificações a 

Moody's: MQ3; 
Standard &Poor's: AMP-3; 
Fitch Ratings: M3;  
Austin Rating: QG 3; 
SR Rating: A; 
Liberum Ratings: AM3; 
LF Rating: LFg3. 
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ução n° 3.922/2010 se refere sobre a 

necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que tenham administradores e gestores 

considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do 

r do fundo de investimento tenham sido objeto de 

prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e sejam 

considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime 
próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de 

(Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.) 

Para padronizar a forma de atendimento a esse critério, o art. 6º da Portaria n° 

ições Financeiras, 

que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a partir do relatório 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de 
credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se 

a Instituição Financeira que apresentar relatório de classificação de risco 
(Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir. 

de Investimento que apresentar relatório de 
classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de 
investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inferior às classificações a 
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 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n°119/2017 ainda determina 

o que deve ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o Relatório de 

Rating atualizado  

§ 3° Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não possuir o 

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

Técnico de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

Comitê de Investimento.

A tabela 7 discrimina o rating

Instituições Financeiras Investidas

Nome da  
Instituição 

Empresa 
de  

rating 
Nota Escala 

Nota 

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 
Fitch 

Rating 4 Forte 

BB GESTÃO DE 
RECURSOS 

DTVM 
Moody's MQ1 Excelente 

SUL AMERICA 
INVESTIMENTOS 

GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

S&P 
Global 
Ratings 

AMP-1 Muito 
Forte 

BRADESCO 
ASSET 

MANAGEMENT 
Moody's MQ1 Excelente 

A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n°119/2017 ainda determina 

ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o Relatório de 

Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não possuir o 

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

co de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

Comitê de Investimento. 

A tabela 7 discrimina o rating utilizado no processo de credenciamento

Instituições Financeiras Investidas, que deverão ser atualizados anualmente. 

Tabela 7 

Data 
Rating Especificações e detalhamento do Rating 

12/08/2020 

Processo de Investimento: Excelente 
Recursos de Investimento: Alterado para 
Excelente, de Forte 
Gestão de Risco: Forte 
Desempenho dos Investimentos: Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes: 
Excelente 

 
 
Fitch Rating 
Fitch Rating 
Fitch Rating 
 

29/06/2021 

(i) processo disciplinado e bem estabelecidode  
gestão  de  investimentos  da  gestora,  (ii)  
forte  posição  de  mercado  e valor  de  
franquia  proporcionados  por  seu  controlador,  
o  Banco do Brasil,(iii)  fortes fundamentos  
financeiros  da  gestora, (iv)  forte  cultura  
fiduciária  de  gestão  de  risco  e controles, 
e(v) sólido desempenho ajustado ao risco de 
seus fundos. A Moody’s comentou que, as 
múltiplas camadas de supervisão e o fato de o 
conglomerado serpropriedade do governo 
federal aumentam a pressão para que a BB 
DTVM tenha procedimentos de controle e 
gestão de riscos muito rigorosos. 

 
 
 
 
Moody's 
Moody's 
Moody's 

17/07/2020 

A classificação reflete o perfil de negócios   
forte, a experiente equipe de gestão e o mix 
adequado de produtos da SAMI, bem como os   
benefícios de pertencer ao Grupo SulAmérica 
(“Grupo”). A classificação também reflete a 
disciplina em seus processos de investimentos, 
seus bonsprincípios fiduciários, e suas boas 
práticas relativas a operações e controles. 
Vemos a SAMI comouma gestora consolidada, 
reconhecida e com forte expertise nos 
segmentos que compõem a base de seu 
negócio, quais são atuar junto ao segmento de 
previdência aberta, fundos de pensão e 
empresas corporativas, além de gerir os 
recursos próprios do grupo ao qual pertencem 

 
 
 
 
 
 
S&P Global Ratings 
S&P Global Ratings 
S&P Global Ratings 

29/06/2021 

A  avaliação  MQ1.br da BRAM é  baseada  
principalmenteem:  (i)  processo  disciplinado  
de gestão de investimentos da gestora, 
suportado por sólidas operações e 
procedimentos de gestão de risco, (ii) forte 
posição de mercado e valor de franquia 
proporcionados por seu controlador,  o  Banco  
Bradesco,(iii) sólidosfundamentos  financeiros  
da  gestora, (iv)  forte cultura  fiduciária  de  
gestão  de  risco  e  controles,  e  (v)  no  sólido  
desempenho  ajustado  ao risco de seus 
fundos. A avaliação também reflete o portfólio 
de produtos bem diversificado, a base de 
clientes pulverizada e a rede de distribuição 
através dos canais do banco 

 
 
 
 
 
Moody's 
Moody's 
Moody's 
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A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n°119/2017 ainda determina 

ser realizado em caso da Instituição Financeira não apresentar o Relatório de 

Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não possuir o 

Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer 

co de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao 

no processo de credenciamentode cada uma das 

 

Histórico de Rating 

Fitch Rating – Ago/20: Forte 
Fitch Rating – Set/19: Forte 
Fitch Rating – Set/18: Forte 

Moody's – Jun/21: MQ1 
Moody's – Jan/20: MQ1 
Moody's – Dez/18: MQ1 

S&P Global Ratings – Jul/20: AMP-1 
S&P Global Ratings – Jun/19: AMP-1 
S&P Global Ratings – Abr/18: AMP-1  

Moody's – Jun/21: MQ1 
Moody's – Jul/20: MQ1 
Moody's – Fev/19: MQ1 
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BTG PACTUAL 
GESTORA DE 
RECURSOS 

Fitch 
Rating 5 Excelente 

VINCI 
PARTNERS Moody's MQ1.br Excelente 

XP ASSET 
MANAGEMENT Moody's MQ1 Excelente 

CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 

Austin 
ratings QG2- Bom 

ITAÚ UNIBANCO Fitch 
Rating 5 Excelente 

QUELUZ 
GESTÃO  

DE RECURSOS 
Austin 
ratings QG3+ Bom 

25/06/2020 

Processo de Investimento Excelente 
Recursos de Investimento Excelente 
Gestão de Risco Excelente 
Desempenho dos Investimentos Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes Forte 

 
Fitch Rating 
Fitch Rating 
Fitch Rating 

29/06/2021 

A avaliação MQ1.br reflete os atributos de alta 
qualidade da Vinci Partners, que incluem: (i) 
sólido crescimento de seusativos sob 
gestão;(ii) melhora contínua nassuasatividades 
de gestão  através  de  investimentos  em  
controles  e  sistemas,  bem  como  equipes  de  
risco  e compliance  reforçadas,  (iii)  suporte  e  
supervisão  do restante  do grupoe  (iv)  baixa 
rotatividade  de seus funcionários.  A avaliação 
da Vinci Partners também reflete seu processo 
de investimentos disciplinado, práticas de 
gestão de risco muito boas e alto nível de 
experiência e qualificação de seus 
profissionais. 

 
 
 
 
 
Moody's 
Moody's
 

29/06/2021 

A  avaliação MQ1.br reflete os  atributos  de  
alta  qualidade da XP  Asset  Management,  
que incluem: (i) resultados de investimentos 
sólidos e consistentes de seus fundos ao longo 
de um horizonte de tempo considerável; (ii) 
crescimento sólido dos seus ativos sob gestão; 
(iii) suporte e supervisão do Grupo XP e (iv) 
melhora contínua das suas atividades de 
gestão através de investimentos em controles e 
sistemas, assim como fortalecimento das áreas 
de risco e compliance. A avaliação da XP Asset 
Management também reflete os processos de 
investimentos disciplinados, seus controles 
eficientes de gestão de risco e o alto nível de 
experiência equalificaçãode seus  profissionais.   

 
 
 
 
 
 
 
Moody's 
Moody's 
 

02/09/2021 

(i) muito boa formação acadêmica e 
experiência profissional da equipe de 
colaboradores da Gestora, com passagens por 
instituições financeiras e outras gestoras de 
recursos (...) (iv) potencial aumento do volume 
de ativos sob gestão, tendo sido desenvolvido 
relacionamento comercial com um conjunto 
variado de aplicadores classificados por 
categoria de investidor (...) (ix) muito bom 
processo de investimento na gestão dos fundos 
longonly e multimercados, combinando, a 
modelagem, implantação computacional e 
controle de risco de estratégias sistemáticas(...) 
(xv) a gestão de riscos encontra-se 
devidamente sintonizada com o processo de 
investimento (...) (xvii) a Gestora busca estar 
em conformidade com as principais práticas e 
normas que norteiam a atividade de gestão de 
recursos, baseada em instruções e atos 
normativos expedidos por órgãos reguladores, 
dispondo de políticas documentadas 
e disponíveis ao público investidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austin Ratings 
Austin Ratings 
Austin Ratings 
 

15/10/2020 

Processo de Investimento: Excelente 
Recursos de Investimento: Excelente 
Gestão de Risco: Excelente 
Desempenho dos Investimentos: Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes: 
Excelente 

 
 
Fitch Rating
Fitch Rating 
Fitch Rating 
 

02/02/2021 

(i) ampla experiência profissional e boa 
formação acadêmica da equipe de 
colaboradores da Gestora (...) 
(ii) longo tempo de atuação da Gestora, o que 
permite a avaliação da consistência da 
estratégia em curso, do volume de recursos 
sob gestão, do desempenho dos fundos 
geridos pela empresa, da análise de 
investimento e dos controles em 
funcionamento, bem como de seu corpo de 
colaboradores, da política de recursos 
humanos e a retenção dos bons 
colaboradores; (...) 
iv) a Gestora apresenta uma prateleira 
diversificada de produtos, dividida entre 
veículos locais e externos, entre fundos de 
investimento, carteiras administradas e clubes 
de investimento e, entre gestão ativa de 
carteiras e alocação de recursos (...) 
(vii) a Gestora conta com bom processo de 
investimento na gestão de fundos de créditos 
estressados, sendo realizado um diagnóstico 
detalhado de cada ativo presente nas carteiras 
desses fundos segundo a análise dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austin Ratings 
Austin Ratings 
Austin Ratings 
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Fitch Rating – Jun/20: Excelente 
Fitch Rating – Mai/19: Excelente 
Fitch Rating – Abr/18: Excelente 

Moody's – Jun/21: MQ1 
Moody's – Set/19: MQ1 

Moody's – Jun/21: MQ1 
Moody's – Dec/20: MQ1 

Austin Ratings - Set/21: Elevação: ‘QG2- 
Austin Ratings - Set/20: Afirmação: ‘QG3+ 
Austin Ratings - Set/19: Elevação: ‘QG3+ 

Fitch Rating – Out/20: Excelente 
Fitch Rating – Set/19: Excelente 
Fitch Rating – Set/18: Excelente 

Austin Ratings - Fev/21: QG3+ 
Austin Ratings - Jan/20: QG3+ 
Austin Ratings - Jan/19: QG3+ 
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SINGULARE 
INVEST 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 

- - 

BANCO DO  
NORDESTE DO  

BRASIL 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 

- - 

PLURAL Austin 
ratings QG2 Muito Bom 

LAD CAPITAL 

 
Não 

enviou 
rating 

atualizado 
 

- - 

BNP PARIBAS 
S & P 
Global 
Ratings 

BB+  

SANTANDER 
CACEIS 

Não 
enviou 
rating 

atualizado 
 

- - 

RJI 
CORRETORA 

Austin 
ratings QG 3- Bom 

documentos relativos às operações de crédito, 
assim como das garantias que respaldam estas 
operações(...) 
(ix) a gestão de renda variável se encontra bem 
organizada em torno do gestor principal que 
exerce concomitantemente a atividade de 
análise de investimentos.(...) 

- 

 
- 

- 

 
- 

23/04/2021 

(i) muito boa formação acadêmica e 
experiência profissional da equipe de 
colaboradores da Gestora(...); 
(ii) a Gestora apresenta bom tempo de atuação 
na reestruturação de empresas, recuperarão 
de créditos e na estruturação e gestão de 
fundos imobiliários(...); 
(iii) foco de atuação bem definido da Gestora, 
com especialização na gestão de fundos 
ilíquidos, seja com ativos estressados ou com 
ativos sadios e, em sintonia com a estratégia 
comercial de captação do grupo Genial (...); 
(iii) bom tempo de convivência da maioria dos 
profissionais que atuam na BRPP (...); 
(vii) a destacada posição de mercado e 
histórico de atuação da BRPP na gestão de 
fundos ilíquidos com ativos problemáticos, 
confere uma maior perpetuidade e 
sustentabilidade do negócio na medida em que 
os mandatos de gestão 
assumidas pela BRPP são de médio e longo 
prazo, período este em que a Gestora aufere 
receitas com as taxas de administração 
cobradas dos cotistas e, eventualmente taxas 
de performance pelo sucesso na gestão destes 
portfólios; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austin Ratings 
Austin Ratings 
Austin Ratings 

- 

 
 
- 

28/07/2020 

A análise de rating incorpora a participação de 
certa forma pequena da instituição no mercado 
brasileiro, apesar de acreditarmos que o Banco 
BNP Paribas possui uma diversificação de 
negócios maior que a de outros bancos 
estrangeiros que operam no país, uma vez 
que, além de suas atividades de banco de 
investimento, também possui uma carteira de 
crédito relevante e oferece outros serviços para 
sua base de clientes, como custódia e gestão 
de ativos. Foi visto que o Banco BNP Paribas 
tem se empenhado para aumentar suas 
receitas provenientes de serviços, o que deve 
lhe agregar fontes de receitas mais recorrentes 
e estáveis, e em iniciativas para aumentar a 
oferta de produtos a sua base de clientes, a 
qual é concentrada em multinacionais que 
possuem relacionamento com o grupo 
globalmente.  

 
S&P Global Ratings
S&P Global Ratings

- 

 
 
- 

16/12/2020 

(i) boa formação acadêmica e larga experiência 
profissional da equipe de colaboradores da 
Corretora, com passagens por instituições 
bancárias, corretoras de valores, gestoras de 
recursos, empresas do setor não financeiro e 
fundo de pensão.(iv) a RJI Corretora busca 
encontrar-se em conformidade com as 
principais práticas e normas que norteiam a 
atividade deadministração de recursos, 
baseadas em instruções e atos normativos 
expedidos por órgãos reguladores e entidades 
privadas de autoregulação. (...) (v) A RJI 
Corretora exibe bons procedimentos 
documentados para a recepção inicial e 
subseqüente transferência de fundospelo back 
office da Área de Administração Fiduciária, (...) 
(vi) bons procedimentos internos adotados na 

Austin Ratings 
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- 

 
- 

Austin Ratings - Abr/21: ‘QG 2’ 
Austin Ratings - Fev/20: ‘QG 2’ 
Austin Ratings - Jan/19: ‘QG 2’ 

 
 
- 

S&P Global Ratings – Jun/20: AMP-1 
S&P Global Ratings – Jul/19: AMP-1 

 

 
 
- 

Austin Ratings - Dez/20: QG 3- 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

3.1.5 Solidez Patrimonial

 A solidez patrimonial é importante para verificar a capacidade de a Instituição continuar 

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

gestão/administração dos fundos de investimentos para os quais prestam 

 De acordo com a Portaria n° 70/2021, que detalha a documentação para 

credenciamento, são solicitados os seguintes documentos para as Instituições Financeiras 

comprovarem a solidez patrimonial:

1.3 Documentos que comprovem solidez patrimonial 

1.3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exercícios anteriores ao 

exercício de credenciamento.

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

Justiça do domicílio ou sede da entidade.

 

CNPJ 

02.201.501/0001-61 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A

22.119.959/0001-83 BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 

10.626.543/0001-72 CONSTÂNCIA 

28.376.231/0001-13 

00.806.535/0001-54 PLANNER CORRETORA

07.250.864/0001-00 QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS 

42.066.258/0001-30 RJI CORRETORA DE TITULOS E 

62.285.390/0001-40 

21.813.291/0001-07 SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 

10.917.835/0001-64 VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.

07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS

30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 

00.066.670/0001-00 

62.375.134/0001-44 

custódia e controladoria, desde o início, com a 
implantação dos fundos nosistema utilizado 
pela RJI,(x) a RJI tem aperfeiçoado seu Plano 
de Continuidade de Negócios (PCN) e conta 
com uma estrutura tecnológicaalternativa em 
ambiente híbrido (...) 

Patrimonial  

A solidez patrimonial é importante para verificar a capacidade de a Instituição continuar 

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

gestão/administração dos fundos de investimentos para os quais prestam serviços.

De acordo com a Portaria n° 70/2021, que detalha a documentação para 

credenciamento, são solicitados os seguintes documentos para as Instituições Financeiras 

comprovarem a solidez patrimonial: 

1.3 Documentos que comprovem solidez patrimonial  

3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exercícios anteriores ao 

exercício de credenciamento. 

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

Justiça do domicílio ou sede da entidade. 

Tabela 8 

Instituição Atribuição DFs dos dois 
últimos anos

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A ADM N/A

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 
LTDA Gestor N/A

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS Gestor N/A

LAD CAPITAL ADM / Gestor N/A

PLANNER CORRETORA ADM N/A

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS 
LTDA Gestor OK

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA ADM OK

SINGULARE INVEST ADM / Gestor N/A

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 
RECURSOS S.A. Gestor OK

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA Gestor OK

BANCO BRADESCO S.A. ADM OK

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS Gestor OK

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  ADM / Gestor OK

BEM - DTVM LTDA ADM OK

BRAM - DTVM S.A. Gestor OK
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A solidez patrimonial é importante para verificar a capacidade de a Instituição continuar 

desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da 

serviços. 

De acordo com a Portaria n° 70/2021, que detalha a documentação para 

credenciamento, são solicitados os seguintes documentos para as Instituições Financeiras 

3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exercícios anteriores ao 

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

DFs dos dois 
últimos anos 

Certidão 
Negativa de 

Falência 

N/A OK 

N/A OK 

N/A OK 

N/A N/A 

N/A N/A 

OK OK 

OK OK 

N/A OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK N/A 

OK OK 

OK OK 

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

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

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

60.701.190/0001-04 

62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

37.918.829/0001-88 XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA 

01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

03.983.856/0001-12 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

02.562.663/0001-25 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

 

3.1.6 Padrão Ético de Conduta e Exposição a Risco Reputacional

 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina que 

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as penas da l

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como: 

a) Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, salvo na c

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 

n°9.854, de 27 de outubro de 1999.

b) Não se encontra impedida, nem suspensa, 

inidônea para

Público. Informará, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditiva ou suspensiva da manutenção 

do Credenciamento.

c) É possuidora de elevado padrão de ética de conduta nas 

operações 

Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos 

competentes desaconselham um relacionamento seguro.

 

 A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais representa bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

ativos e administradoras de patrimônios. O seu objetivo é fortalecer o setor e permitir a 

qualificação e a evolução do mercado financeiro nacional.

torno de quatro compromissos: 

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM Gestor N/A

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM ADM N/A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADM / Gestor OK

ITAU UNIBANCO S.A. ADM / Gestor OK

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. ADM OK

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA  Gestor OK

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. ADM OK

GESTAO DE RECURSOS LTDA Gestor OK

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Gestor OK

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA. Gestor OK

3.1.6 Padrão Ético de Conduta e Exposição a Risco Reputacional 

A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina que 

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as penas da l

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como: 

Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 

n°9.854, de 27 de outubro de 1999. 

ão se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada 

inidônea para participar de licitações, ou contratar com o Poder 

Público. Informará, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditiva ou suspensiva da manutenção 

do Credenciamento. 

É possuidora de elevado padrão de ética de conduta nas 

operações realizadas no mercado, a critério do Banco Central do 

Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos 

competentes desaconselham um relacionamento seguro.

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

representa bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

ativos e administradoras de patrimônios. O seu objetivo é fortalecer o setor e permitir a 

qualificação e a evolução do mercado financeiro nacional. Suas funções estão dividi

torno de quatro compromissos: informar, representar, autorregular e educar. 
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N/A OK 

N/A N/A 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

  

A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina que 

as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as penas da lei, 

constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como:  

Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

ondição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7' da 

Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei 

nem foi declarada 

participar de licitações, ou contratar com o Poder 

Público. Informará, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditiva ou suspensiva da manutenção 

É possuidora de elevado padrão de ética de conduta nas 

realizadas no mercado, a critério do Banco Central do 

Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos 

competentes desaconselham um relacionamento seguro. 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

representa bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de 

ativos e administradoras de patrimônios. O seu objetivo é fortalecer o setor e permitir a 

Suas funções estão divididas em 
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 No campo de autorregulação, com o objetivo de fortalecer o mercado, a ANBIMA 

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

associado. Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preci

Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da ANBIMA 

que são seguidos por cada uma das Instituições Financeiras.

 Semestralmente, A ANBIMA emite um relatório de supervisão das instituições 

aderentes aos seus códigos, trazendo um

cartas de orientação e penalidades ocorridos 

ainda não havia sido emitido esse relatório da ANBIMA referente ao segundo semestre de 

2021. Salientamos que em referência ao primeiro semestre, não foram encontrados 

apontamentos relevantes em relação às Instituições credenciadas. 

3.1.7 Regularidade Fiscal e Previdenciária

 A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina as 

certidões que deverão ser apresentadas pelas Institu

regularidade fiscal e previdenciária:

1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Previdenciária 

1.2.1Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública Municipal da sede da instituição;

1.2.2 Certidã
Pública Estadual da sede da instituição;

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

1.2.4 Certifica

 A tabela 9 identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

Investidas no momento do credenciamento.

Instituições Financeiras 

CNPJ Instituição Atribuição

07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/ A 

GESTOR/
DISTRIBUIDOR

62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS 
BRASIL DTVM S.A. 

ADMINISTRADOR/ 
CUSTODIANTE

00.066.670/0001-00 
BEM DTVM LTDA ADMINISTRADOR

03.983.856/0001-12 4UM GESTAO DE 
RECURSOS LTDA 

GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR

No campo de autorregulação, com o objetivo de fortalecer o mercado, a ANBIMA 

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preci

Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da ANBIMA 

que são seguidos por cada uma das Instituições Financeiras. 

Semestralmente, A ANBIMA emite um relatório de supervisão das instituições 

s, trazendo uma relação completa de adesões, cancelamentos, 

cartas de orientação e penalidades ocorridos durante o período de referência

ainda não havia sido emitido esse relatório da ANBIMA referente ao segundo semestre de 

2021. Salientamos que em referência ao primeiro semestre, não foram encontrados 

apontamentos relevantes em relação às Instituições credenciadas.  

Regularidade Fiscal e Previdenciária 

A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina as 

certidões que deverão ser apresentadas pelas Instituições Financeiras para comprovar a 

regularidade fiscal e previdenciária: 

1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Previdenciária  

1.2.1Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública Municipal da sede da instituição; 

1.2.2 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública Estadual da sede da instituição; 

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

1.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

Investidas no momento do credenciamento. 

Tabela 9 

Credenciamento

Atribuição Data de  
Credenciamento 

CERTIDÃO  
MUNICIPAL  

CERTIDÃO 
ESTADUAL 

GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 

28/07/2021 OK 09/09/2021 OK 17/09/2021

ADMINISTRADOR/ 
CUSTODIANTE 

28/07/2021 OK 08/09/2021 OK 13/01/2022

ADMINISTRADOR 
28/07/2021 OK 12/01/2022 OK 21/01/2022

GESTOR/ 
DISTRIBUIDOR 

28/07/2021 OK 26/09/2021 OK 26/10/2021
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No campo de autorregulação, com o objetivo de fortalecer o mercado, a ANBIMA 

desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é 

Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas 

e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe 

da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preciso. 

Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da ANBIMA 

Semestralmente, A ANBIMA emite um relatório de supervisão das instituições 

a relação completa de adesões, cancelamentos, 

durante o período de referência. Até o momento, 

ainda não havia sido emitido esse relatório da ANBIMA referente ao segundo semestre de 

2021. Salientamos que em referência ao primeiro semestre, não foram encontrados 

A Portaria n° 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem 

apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria n° 119/2017 determina as 

ições Financeiras para comprovar a 

1.2.1Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 

o negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda 
Pública relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;  

identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições 

Credenciamento 

CERTIDÃO  
 

CERTIDÃO  
FEDERAL 

CERTIDÃO  
FGTS 

OK 17/09/2021 OK 27/11/2021 OK 24/08/2021 

OK 13/01/2022 OK 10/10/2021 OK 08/08/2021 

OK 21/01/2022 OK 15/01/2022 OK 08/08/2021 

OK 26/10/2021 OK 08/01/2022 OK 17/08/2021 
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22.119.959/0001-83 
BRASIL PLURAL GESTOR

01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS 
BRASIL S.A. 

ADMINISTRADOR / 
CUSTODIANTE

02.562.663/0001-25 BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT 
BRASIL LTDA 

GESTOR

62.285.390/0001-40 
SINGULARE 
CORRETORA DE 
TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS S.A. 

ADMINISTRADOR/
GESTOR

13.426.885/0001-37 
MAGNA - AGENTE 
AUTONOMO DE 
INVESTIMENTOS S/S 
LTDA 

DISTRIBUIDOR

00.066.670/0001-00 
BEM DTVM LTDA 

ADMINISTRADOR

68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA 
GESTAO DE 
RECURSOS LTDA. 

GESTOR

17.203.539/0001-40 GRID AGENTE 
AUTONOMO DE 
INVESTIMENTO LTDA 

DISTRIBUIDOR

00.066.670/0001-00 
BEM DTVM LTDA 

ADMINISTRADOR

10.626.543/0001-72 CONSTÂNCIA 
INVESTIMENTOS 
LTDA 

GESTOR

 

3.1.8 Relatório de Visita Técnica e Diligência

Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos 

mantém uma agenda de visitas periódicas

ou que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do 

 As visitas têm o objetivo de acompanhar e assegurar as boas práticas de gestão 

exigidas pela legislação, conhecer melhor as equipes de trabalho e as suas perspectivas para 

o mercado, objetivando minimizar riscos com a falta de conhecimento sobre os participantes do 

mercado e seu histórico de atuação e desempenho. 

 Durante os dias 07 e 08 de Março de 2022, foram feitas visitas em instituições que 

representam 88,17% da carteira do FUNPREI. 

esclarecimentos sobre as instituições, 

no processo de desempenho e execução das suas atividades principalmente voltadas para a 

área comercial e de compra e venda dos ativos

o funcionamento do Chinese Wall

e certificações dos Gestores dos fundos

econômico e social interno e externo. 

Especialmente sobre os fundos de investimentos foi relev

alcançados, os esclarecimentos e as estratégias para o desempenho obtido e as 

consequências para o futuro, os métodos e as avaliações para as decisões dos investimentos e 

maiores detalhes das ações executadas para evitar o confl

instituições sobre as compras e as vendas dos ativos.

GESTOR 
28/07/2021 OK 12/08/2021 OK 12/01/2022

ADMINISTRADOR / 
CUSTODIANTE 

30/09/2021 OK 09/11/2021 OK 12/11/2021

GESTOR 
30/09/2021 OK 05/12/2021 OK 03/01/2022

ADMINISTRADOR/ 
GESTOR 

30/09/2021 OK 20/03/2022 OK 29/04/2022

DISTRIBUIDOR 30/09/2021 OK 04/02/2022 OK 17/02/2022

ADMINISTRADOR 27/10/2021 OK 12/01/2022 OK 21/01/2022

GESTOR 27/10/2021 OK 09/12/2021 OK 02/11/2021

DISTRIBUIDOR 27/10/2021 OK 08/02/2022 OK 01/12/2021

ADMINISTRADOR 25/11/2021 OK 12/01/2022 OK 21/01/2022

GESTOR 25/11/2021 OK 21/03/2022 OK 10/02/2022

3.1.8 Relatório de Visita Técnica e Diligência 

Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos 

visitas periódicas às Instituições Financeiras que detêm investimentos 

ou que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do 

o objetivo de acompanhar e assegurar as boas práticas de gestão 

exigidas pela legislação, conhecer melhor as equipes de trabalho e as suas perspectivas para 

o mercado, objetivando minimizar riscos com a falta de conhecimento sobre os participantes do 

ado e seu histórico de atuação e desempenho.  

Durante os dias 07 e 08 de Março de 2022, foram feitas visitas em instituições que 

representam 88,17% da carteira do FUNPREI. Foi dada uma ênfase especial em ter maiores 

esclarecimentos sobre as instituições, observando: a estrutura organizacional e as inovações 

no processo de desempenho e execução das suas atividades principalmente voltadas para a 

área comercial e de compra e venda dos ativos; o processo de segregação de atividades com 

se Wall; a atuação da área de compliance; a experiência profissional 

e certificações dos Gestores dos fundos; e a interpretação das organizações sobre o contexto 

econômico e social interno e externo.  

Especialmente sobre os fundos de investimentos foi relevante examinar os resultados 

alcançados, os esclarecimentos e as estratégias para o desempenho obtido e as 

consequências para o futuro, os métodos e as avaliações para as decisões dos investimentos e 

maiores detalhes das ações executadas para evitar o conflito de interesse dentro das 

instituições sobre as compras e as vendas dos ativos. 
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OK 12/01/2022 OK 01/01/2022 OK 07/08/2021 

OK 12/11/2021 OK 29/11/2021 OK 21/10/2021 

OK 03/01/2022 OK 29/11/2021 OK 04/10/2021 

OK 29/04/2022 OK 31/03/2022 OK 23/11/2021 

OK 17/02/2022 OK 13/02/2022 OK 08/10/2021 

OK 21/01/2022 OK 15/01/2022 OK 11/11/2021 

OK 02/11/2021 OK 20/11/2021 OK 12/11/2021 

OK 01/12/2021 OK 31/01/2022 OK 21/11/2021 

OK 21/01/2022 OK 15/01/2022 OK 19/12/2021 

OK 10/02/2022 OK 21/02/2022 OK 02/12/2021 

Como forma de diligência, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos 

Instituições Financeiras que detêm investimentos 

ou que pretendem se credenciar e estarem aptas a receber recursos financeiros do FUNPREI. 

o objetivo de acompanhar e assegurar as boas práticas de gestão 

exigidas pela legislação, conhecer melhor as equipes de trabalho e as suas perspectivas para 

o mercado, objetivando minimizar riscos com a falta de conhecimento sobre os participantes do 

Durante os dias 07 e 08 de Março de 2022, foram feitas visitas em instituições que 

Foi dada uma ênfase especial em ter maiores 

observando: a estrutura organizacional e as inovações 

no processo de desempenho e execução das suas atividades principalmente voltadas para a 

o processo de segregação de atividades com 

a experiência profissional 

a interpretação das organizações sobre o contexto 

ante examinar os resultados 

alcançados, os esclarecimentos e as estratégias para o desempenho obtido e as 

consequências para o futuro, os métodos e as avaliações para as decisões dos investimentos e 

ito de interesse dentro das 
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 A tabela 10 apresenta um resumo d

assuntos tratados podem ser verificados através do Relatório de Visita Técnica de Diligência

que segue em anexo.  

INSTITUIÇÕES 
CAIXA DTVM 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS S/A*

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

XP INVESTIMENTOS 

ITAÚ UNIBANCO 

* XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
dos Títulos Públicos comprados diretamente no mercado que totalizam R$ 

carteira em fevereiro de 2022. 

3.2 Critérios Referentes aos Ativos Investidos

 Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da 

carteira de investimentos do FUNPREI. 

3.2.1 Enquadramento das Alocações 

 A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e 

norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários 

observando os princípios de segurança, rentab

adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Estes objetivos devem estar 

sempre alinhados em busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (“RPPS”). 

 A Política de Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu 

patrimônio e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos 

segurados.   

 A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada 

um dos tipos de ativos que podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela 

Resolução n° 3.922/2010. Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de 

Investimentos emitem um Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as 

principais informações sobre a carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos 

recursos. Nesse relatório, também é mostrado o acompanhamento mensal do enqua

da carteira com o que foi previsto anteriormente. A tabela 1

A tabela 10 apresenta um resumo dessas visitas. O detalhamento das reuniões e os 

assuntos tratados podem ser verificados através do Relatório de Visita Técnica de Diligência

Tabela 10 

VALOR  
R$ 139.374.032,80 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS S/A* R$ 60.362.000,05 

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM R$ 53.369.652,02 
INVESTIMENTOS R$ 26.255.063,08 

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM R$ 12.868.715,87 

R$ 5.943.332,54 

R$ 4.233.517,63 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
dos Títulos Públicos comprados diretamente no mercado que totalizam R$ 60.362.000,05 e chegam a ser 

3.2 Critérios Referentes aos Ativos Investidos 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da 

carteira de investimentos do FUNPREI.   

3.2.1 Enquadramento das Alocações em Relação à Política de Investimentos

A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e 

norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários 

observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, 

adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Estes objetivos devem estar 

sempre alinhados em busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de 

 

Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu 

patrimônio e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos 

A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada 

um dos tipos de ativos que podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela 

Resolução n° 3.922/2010. Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de 

Investimentos emitem um Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as 

principais informações sobre a carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos 

recursos. Nesse relatório, também é mostrado o acompanhamento mensal do enqua

da carteira com o que foi previsto anteriormente. A tabela 11 detalha o enquadramento, 
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visitas. O detalhamento das reuniões e os 

assuntos tratados podem ser verificados através do Relatório de Visita Técnica de Diligência 

% S/ CARTEIRA 
40,64% 

17,60% 

15,56% 

7,66% 
3,75% 

1,73% 

1,23% 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A realiza a custódia 

60.362.000,05 e chegam a ser 17,60% da 

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e 

do Comitê de Investimentos em relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da 

em Relação à Política de Investimentos 

A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e 

norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários 

ilidade, solvência, liquidez, motivação, 

adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Estes objetivos devem estar 

sempre alinhados em busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de 

Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu 

patrimônio e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos 

A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada 

um dos tipos de ativos que podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela 

Resolução n° 3.922/2010. Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de 

Investimentos emitem um Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as 

principais informações sobre a carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos 

recursos. Nesse relatório, também é mostrado o acompanhamento mensal do enquadramento 

detalha o enquadramento, 
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comparando com o previsto pela Política de Investimentos e a alocação do final do 2º semestre 

de 2021. 

Artigos - Renda Fixa Resolução %

  
Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea ' a ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso I, 
Alínea ' c ' 

100,00%

Artigo 7º, Inciso II 5,00%
Artigo 7º, Inciso III, 

Alínea ' a ' 

60,00%

Artigo 7º, Inciso III, 
Alínea ' b ' 

60,00%

Artigo 7º, Inciso IV, 
Alínea ' a ' 

40,00%

Artigo 7º, Inciso IV, 
Alínea ' b ' 

40,00%

Artigo 7º, Inciso V, 
Alínea ' b ' 

20,00%

Artigo 7º, Inciso VI, 
Alínea ' a ' 

15,00%

Artigo 7º, Inciso VI, 
Alínea ' b ' 

15,00%

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' a ' 

5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' b ' 

5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, 
Alínea ' c ' 

5,00%

Total Renda Fixa 100,00%

Artigos - Renda 
Variável Resolução %

  
Artigo 8º, Inciso I, 

Alínea ' a ' 

30,00%

Artigo 8º, Inciso I, 
Alínea ' b ' 

30,00%

Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea ' a ' 

20,00%

Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea ' b ' 

20,00%

Artigo 8º, Inciso III 10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' b ' 

5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' c ' 

5,00%

Total Renda 
Variável 30,00%

 

Artigos Exterior Resolução 
% 

  

comparando com o previsto pela Política de Investimentos e a alocação do final do 2º semestre 

Tabela 11 

Resolução % Carteira Carteira Estratégia de Alocação 
2021

$ % Inferior % Alvo %

100,00% 48.888.112,92 14,15% 0,00% 5,00%

100,00% 151.763.978,85 43,93% 40,00% 50,00%

100,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

5,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

60,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 39.574.201,16 11,46% 0,00% 5,00%

40,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

15,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 24.985,72 0,01% 0,00% 1,00%

5,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

5,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 240.251.278,65 69,55% 40,00% 65,00%

Resolução % Carteira Carteira Estratégia de Alocação 

$ % Inferior % Alvo %

30,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

30,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

20,00% 47.478.333,17 13,74% 0,00% 18,00%

20,00% 0 0,00% 0,00% 1,00%

10,00% 23.342.276,43 6,76% 0,00% 5,00%

5,00% 2.773.318,45 0,80% 0,00% 1,00%

5,00% 2.509.566,24 0,73% 0,00% 1,00%

5,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 76.103.494,29 22,03% 0,00% 28,00%

Resolução Carteira Carteira Estratégia de Alocação 
2021

$ % Inferior % Alvo %
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comparando com o previsto pela Política de Investimentos e a alocação do final do 2º semestre 

Estratégia de Alocação - Limite - 
2021 

Alvo % Superior 
% 

5,00% 100,00% 

50,00% 100,00% 

1,00% 100,00% 

0,00% 5,00% 

1,00% 60,00% 

0,00% 60,00% 

5,00% 40,00% 

0,00% 40,00% 

0,00% 20,00% 

1,00% 15,00% 

0,00% 15,00% 

1,00% 5,00% 

1,00% 5,00% 

0,00% 5,00% 

65,00% 570,00% 

Estratégia de Alocação - Limite - 2021 

Alvo % Superior 
% 

1,00% 30,00% 

1,00% 30,00% 

18,00% 20,00% 

1,00% 20,00% 

5,00% 10,00% 

1,00% 5,00% 

1,00% 5,00% 

0,00% 5,00% 

28,00% 125,00% 

Estratégia de Alocação - Limite - 
2021 

Alvo % Superior 
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Artigo 9º - A, 
Inciso I 

10,00% 

Artigo 9º - A, 
Inciso II 

10,00% 

Artigo 9º - A, 
Inciso III 

10,00% 

Total Exterior 10,00% 
Total Geral - 

 

 Já com relação à diversificação, são 37 fundos distribuídos em diferentes perfis e 

fatores de risco, além de títulos públicos comprados de forma direta (Artigo 7º, Inciso I, alínea 

“a”), conforme descrito na tabela 12

Sub-segmento Valor
TÍTULOS PÚBLICOS 48.888.112,92
GESTÃO DURATION 61.949.075,22

IMA-B 5+ 3.232.761,33
IMA-GERAL 45.399.928,95

IMA-B 8.411.493,35
FIDC 24.985,72

IDKA IPCA 3A 1.618.804,27
IMA-B 5 19.254.959,37

IDKA IPCA 2A 14.633.021,91
IRF-M 1 18.850.287,25

CDI 17.987.848,36
AÇÕES - VALOR 3.845.099,59

AÇÕES - DIVIDENDOS 7.224.404,83
AÇÕES - SMALL / MID CAPS 11.049.344,06

AÇÕES - LIVRES 25.359.484,69
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO 14.637.391,26

FUNDO IMOBILIÁRIO 2.509.566,24
FIP 2.773.318,45

AÇÕES - EXTERIOR 29.096.732,13
MULTIMERCADO - EXTERIOR 8.704.885,17

 

 

3.2.2 Análise das Demonstrações Contábeis dos 

 De acordo com a Instrução CVM nº 555/2014, o exercício do Fundo de investimentos 

deve ser encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem ser levantadas as demonstrações 

contábeis do fundo relativas ao período findo. E, anualmente, deverá ser disponibilizad

da CVM, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se 

referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente.

 O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as norma

internacionais de auditoria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 

nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

0 0,00% 0,00% 1,00%

7.345.289,37 2,13% 0,00% 2,00%

21.751.442,76 6,30% 0,00% 4,00%

29.096.732,13 8,42% 0,00% 7,00%
345.451.505,07 100% - - 

Já com relação à diversificação, são 37 fundos distribuídos em diferentes perfis e 

fatores de risco, além de títulos públicos comprados de forma direta (Artigo 7º, Inciso I, alínea 

tabela 12: 

Tabela 12 

Valor % Característica
48.888.112,92 14,15% TÍTULOS PÚBLICOS - R$ 48.888.112,92
61.949.075,22 17,93% GESTÃO DURATION - R$ 61.949.075,22
3.232.761,33 0,94% LONGUÍSSIMO PRAZO - R$ 3.232.761,33

45.399.928,95 13,14% 
 

LONGO PRAZO - R$ 53.836.408,028.411.493,35 2,43% 
24.985,72 0,01% 

1.618.804,27 0,47% 
 

MÉDIO PRAZO - R$ 35.506.785,5519.254.959,37 5,57% 
14.633.021,91 4,24% 
18.850.287,25 5,46%  

CURTO PRAZO - R$ 36.838.135,6117.987.848,36 5,21% 
3.845.099,59 1,11% 

 
 

AÇÕES - R$ 47.478.333,17

7.224.404,83 2,09% 
11.049.344,06 3,20% 
25.359.484,69 7,34% 
14.637.391,26 4,24% MULTIMERCADO - R$ 14.637.391,26
2.509.566,24 0,73% FUNDO IMOBILIÁRIO - R$ 
2.773.318,45 0,80% FIP - R$ 2.773.318,45

29.096.732,13 8,42%  
EXTERIOR - R$ 37.801.617,308.704.885,17 2,52% 

3.2.2 Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos 

De acordo com a Instrução CVM nº 555/2014, o exercício do Fundo de investimentos 

deve ser encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem ser levantadas as demonstrações 

contábeis do fundo relativas ao período findo. E, anualmente, deverá ser disponibilizad

da CVM, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se 

referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente.

O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as norma

internacionais de auditoria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 

nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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% 

1,00% 10,00% 

2,00% 10,00% 

4,00% 10,00% 

7,00% 30,00% 
- 

Já com relação à diversificação, são 37 fundos distribuídos em diferentes perfis e 

fatores de risco, além de títulos públicos comprados de forma direta (Artigo 7º, Inciso I, alínea 

Característica 
R$ 48.888.112,92 - 14,1519% 
R$ 61.949.075,22 - 17,9328% 

R$ 3.232.761,33 - 0,9358% 

R$ 53.836.408,02 - 15,5844% 

R$ 35.506.785,55 - 10,2784% 

R$ 36.838.135,61 - 10,6638% 

R$ 47.478.333,17 - 13,7438% 

R$ 14.637.391,26 - 4,2372% 
R$ 2.509.566,24 - 0,7265% 

R$ 2.773.318,45 - 0,8028% 

R$ 37.801.617,30 - 10,9427% 

De acordo com a Instrução CVM nº 555/2014, o exercício do Fundo de investimentos 

deve ser encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem ser levantadas as demonstrações 

contábeis do fundo relativas ao período findo. E, anualmente, deverá ser disponibilizado no site 

da CVM, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se 

referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente. 

O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
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 Salientamos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações 

Financeiras referentes ao ano de 202

para esse fim. Todas tiveram parecer informando que as informações "Apre

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriadas para fundamentar 

a opinião dos auditores. 

 Alguns fundos ilíquidos presentes em 

recuperação dos valores investidos, conforme melhor detalhado no item “

Estressados apresentam: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações 

Financeiras que não apresentam adequadamente, e

financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de 

tabela 13 a seguir. 

 

 

 

Salientamos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações 

Financeiras referentes ao ano de 2021 aprovadas pelos auditores independentes contratados 

para esse fim. Todas tiveram parecer informando que as informações "Apre

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriadas para fundamentar 

Alguns fundos ilíquidos presentes em carteira e que estão em processo de tentativa de 

recuperação dos valores investidos, conforme melhor detalhado no item “

: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações 

Financeiras que não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição 

financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de opinião por parte dos audi
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Salientamos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas Demonstrações 

aprovadas pelos auditores independentes contratados 

para esse fim. Todas tiveram parecer informando que as informações "Apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriadas para fundamentar 

carteira e que estão em processo de tentativa de 

recuperação dos valores investidos, conforme melhor detalhado no item “4 – Fundos 

: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações 

m todos os aspectos relevantes a posição 

opinião por parte dos auditores, conforme 
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Nome do fundo  CNPJ Enquadramento 
Demonstrações Contábeis

INVEST DUNAS FIDC 
MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

 

 

Artigo 7º, Inciso 
VII, Alínea ' a ' 

 

 

13.633.964/0001-19 
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Tabela 13 

Demonstrações Contábeis Parecer auditoria Independente

Ano Fim período Auditor 
Independente Data Opiniões 

2016 31/12/2016 ERNST & 
YOUNG 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo, porém, houveram 
ressalvas para a base de 

opinião." 
 

 

 

 

 

 

 

  

Parecer auditoria Independente 

Base para Opiniões 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

porém, houveram 
ressalvas para a base de 

a) Verificação de lastro 
 
Conforme requerido pela Instrução CVM Nº 356 
de 17 de dezembro de 2001 e pelo regulamento 
do Fundo, o custodiante das operações do fundo 
deve efetuar verificação amostral do lastro dos 
direitos creditórios trimestralmente. Durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em 
amostras selecionadas nos trimestres findos em 
15 de agosto de 2016 e 14 de novembro de 
2016, não foram identificados 7 e 11 
documentos, respectivamente, que 
evidenciariam o lastro das operações. As 
documentações não identificadas representavam 
5,83% e 9,17%, respectivamente, do total das 
operações selecionadas para os trimestres. 
Como não tivemos acesso à documentação de 
suporte dos lastros das operações 
supramencionadas por parte do custodiante, não 
foi possível concluir sobre os eventuais impactos 
caso tais operações não fossem reconhecidas 
nas demonstrações financeiras do Fundo. 
 
b) Valores a receber e a pagar e resultado com 
direitos creditórios 
 
Conforme notas explicativas nº 6 e 7, em 31 de 
dezembro de 2016, o Fundo possuía registrado o 
montante a receber de R$ 6.111 mil e o 
montante a pagar de R$ 2.090 mil, nas rubricas 
de” Recebíveis - títulos descontados” e “Outras 
obrigações”, bem como o montante de R$ 6.269 
mil registrado na rubrica de “Rendas de títulos 
descontados – outros”, para os quais não foi 
apresentada evidência de auditoria apropriada e 
suficiente por parte do administrador. 
Consequentemente, não foi possível concluir 
sobre a necessidade de ajuste sobre esses 
valores. 
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BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA FIP 12.312.767/0001-35 Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP 17.213.821/0001-09 Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' a ' 
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2020 30/06/2020 ERNST & 
YOUNG 30/06/2020 

"Não expressaram uma opinião 
sobre as demonstrações 

financeiras do Fundo, pois, não 
foi possível obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar a opinião de 

auditoria sobre essas 
demonstrações financeiras."

2020 31/12/2020 BENDORAYTES 
& CIA 11/02/2021 

"Nãonos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para fundamentar 
nossa opinião de auditoria sobre 

essas demonstrações 
financeiras. 

 

  

"Não expressaram uma opinião 
sobre as demonstrações 

financeiras do Fundo, pois, não 
foi possível obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente 
fundamentar a opinião de 
auditoria sobre essas 

demonstrações financeiras." 

Em 30 de junho de 2020, o Fundo possuía 
investimento em ações da companhia de capital 
fechado Tree Florestal Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Tree Florestal”), no 
montante de R$144.994 
mil, representando 104,26% do total do 
patrimônio líquido do Fundo, conforme descrito 
na demonstração da posição financeira. As 
demonstrações financeiras da Tree Florestal 
referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 
não foram emitidas até a data de emissão desse 
relatório, tendo sido as demonstrações 
financeiras mais recentes disponibilizadas para 
nossos exames aquelas relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, 
representando, portanto, significativa defasagem 
de tempo em relação às demonstrações 
financeiras do Fundo. Adicionalmente, durante 
nossos trabalhos, não nos foi disponibilizado 
laudo econômico-financeiro da Tree Florestal, 
e/ou análise de recuperação do valor do 
investimento. Consequentemente, não nos foi 
possível determinar o valor e a recuperabilidade 
deste investimento, em 30 de junho de 2020, e 
se existem passivos e/ou obrigações futuras que 
possam gerar desembolso de recursos por parte 
do Fundo e que não foram reconhecidos e os 
respectivos impactos 
no patrimônio líquido do Fundo. 

foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para fundamentar 
nossa opinião de auditoria sobre 

essas demonstrações 

Até a conclusão dos nossos procedimentos, não 
nos foram apresentadas as demonstrações 
financeiras auditada da companhia investida em 
31 de dezembro de 2020. Devido ao assunto 
apresentado, pela limitação aos nossos 
procedimentos de auditoria, não obtivemos 
evidências de auditoria suficientes e apropriadas 
para concluirmos sobre a razoabilidade do saldo 
apresentado ou concluir sobre a 
recuperabilidade dos investimentos do Fundo. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP 11.490.580/0001-69 Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' a ' 

SINGULARE FII - REIT11 16.841.067/0001-99 Artigo 8º, Inciso IV, 
Alínea ' b ' 

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - VLJS11 13.842.683/0001-76 Artigo 8º, Inciso IV, 

Alínea ' b ' 
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2020 30/06/2019 ERNST & 
YOUNG 30/06/2019 

"Nãonos foi possível 
evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para fundamentar 
nossa opinião de auditoria sobre 

essas demonstrações 
financeiras." 

2020 31/12/2020 BDO 02/08/2021 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

2020 31/12/2020 BAKERTILLY 14/04/2021 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

do Fundo" 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados constantes nas Demonstrações Contábeis dos Ativos Investidos

 

  

nos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para fundamentar 
nossa opinião de auditoria sobre 

essas demonstrações 

“Em 30 de junho de 2019, o Fundo possuía 
investimento em ações das companhias de 
capital fechado Bolt Energias S.A. e STIG 
Energia e Projetos S.A. (“Companhias 
Investidas”), no montante de R$63.140 mil, 
representando 126,01% do total do patrimônio 
líquido do Fundo, conforme descrito na 
demonstração da posição financeira. Não nos foi 
possível obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para corroborarmos as informações 
apresentadas no laudo econômico-financeiro das 
Companhias Investidas, base para a marcação 
do valor justo dos referidos investimentos. 
Consequentemente, não nos foi possível 
determinar o valor e a recuperabilidade destes 
investimentos em 30 de junho de 2019, o 
resultado negativo gerado por esses 
investimentos, no montante de R$8.608 mil, e os 
respectivos impactos dessa avaliação no 
patrimônio líquido do Fundo.” 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

"Apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, 

patrimonial e financeira 

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião" 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados constantes nas Demonstrações Contábeis dos Ativos Investidos 
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3.2.3 Análise dos Riscos 

 Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações 

presentes em carteira. Esses riscos são acompanhados pelo Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo demonstradas as formas de 

acompanhamento desses indicadores. 

3.2.3.1 Risco de Mercado

 É a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para instituição 

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

commodities, taxas de juros e indexadores com

 A Política de Investimentos atual prevê a adoção da 

Risk – para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: 

 Modelo paramétrico;

 Intervalo de confiança de 95

 Horizonte temporal de 21 dias úteis.

 Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 

compõe a carteira será observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas 

reavaliações destes ativos sempre que as referências pré

 Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado 

neste segmento.

 Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado 

neste segmento.

 O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras variáveis, tais como 

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doz

e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na polí

de investimentos do fundo. 

 Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer 

interessados no link poderá ser acessado por

link:   

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

da-politica-de-investimentos/ 

 

3.2.3 Análise dos Riscos  

Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações 

presentes em carteira. Esses riscos são acompanhados pelo Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo demonstradas as formas de 

es indicadores.  

3.2.3.1 Risco de Mercado 

a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para instituição 

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

commodities, taxas de juros e indexadores como os de inflação, por exemplo. 

A Política de Investimentos atual prevê a adoção da metodologia do 

para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: 

Modelo paramétrico; 

Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);

Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 

compõe a carteira será observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas 

vos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado 

neste segmento. 

Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado 

neste segmento. 

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras variáveis, tais como 

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doz

e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na polí

Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer 

interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento
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Nesse ponto, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações 

presentes em carteira. Esses riscos são acompanhados pelo Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo demonstradas as formas de 

a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para instituição 

decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, 

 

o VaR – Value-at-

para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:  

% (noventa e cinco por cento); 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 

compõe a carteira será observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas 

estabelecidas forem ultrapassadas. 

Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado 

Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado 

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os 

valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras variáveis, tais como volatilidade e a 

rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses 

e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política 

Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer 

qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo 

imentos/acompanhamento-
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3.2.3.2 Risco de Crédito

 È a possibilidade de perdas no retorno de investimentos ocasionada

cumprimento das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, 

ou seja, o não atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas.

O § 6º do art. 7º Resolução n° 3.922/2010, que trata das aplicações em renda fixa, 

regulamenta sobre o risco de crédito das aplicações desse tipo de ativo:

§ 6º Os responsáveis pela

previdência social deverão certificar

mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que 

trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de 

risco de crédito. (Incluído pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)

 Foi realizada a abertura das carteiras de todos os 37 fundos em carteira, identificando 

os ativos estão alocados de fato. Visando identificar o real nível de risco incorrido por ca

A partir daí, foram consolidadas todas essas carteiras com o objetivo de verificar, de forma 

consolidada, onde os recursos estão investidos. A tabela 14 apresenta as 20 maiores posições 

da carteira do IPOJUCAPREV:

 
 

Tabela 14 - Carteira consolidada 

Nome do Ativo
NTN-B - Venc.: Não Informado 
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)
Operações Compromissadas - LTN -
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)
Operações Compromissadas - LTN -
Operações Compromissadas - NTN-B 
Operações Compromissadas - NTN-F 
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)
Operações Compromissadas - LTN -
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR 
USD CAP 
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL 
OPPORTUNITY FUND 

FONTE

A posição mais representativa na carteira do IPOJUCAPREV é na compra direta de 
títulos públicos federais, com 14,15% do PL total. O RPPS começou a realizar compras de 
títulos públicos, enquadrados no artigo 7º, Inciso I, alínea “a” da Resolução CMN nº 

Risco de Crédito 

a possibilidade de perdas no retorno de investimentos ocasionada

cumprimento das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, 

seja, o não atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas.

O § 6º do art. 7º Resolução n° 3.922/2010, que trata das aplicações em renda fixa, 

regulamenta sobre o risco de crédito das aplicações desse tipo de ativo: 

§ 6º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de 

previdência social deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores 

mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que 

trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de 

risco de crédito. (Incluído pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)

Foi realizada a abertura das carteiras de todos os 37 fundos em carteira, identificando 

os ativos estão alocados de fato. Visando identificar o real nível de risco incorrido por ca

A partir daí, foram consolidadas todas essas carteiras com o objetivo de verificar, de forma 

consolidada, onde os recursos estão investidos. A tabela 14 apresenta as 20 maiores posições 

da carteira do IPOJUCAPREV: 

Carteira consolidada dez/21 – IPOJUCAPREV (20 maiores posições

Nome do Ativo Valor do Ativo 
(R$) 

48.888,11 
Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) 22.946,74 
Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9) 13.852,01 

- Venc: 01/07/2023 13.568,13 
Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8) 12.657,10 
Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) 12.571,32 

- Venc: 01/07/2024 11.488,54 
B - Venc: 15/05/2045 10.670,98 
F - Venc: 01/01/2023 10.217,17 

Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) 9.856,98 
- Venc: 01/01/2024 9.585,17 

Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9) 8.669,23 
Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0) 8.382,69 

Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0) 7.743,90 
Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) 4.534,77 

01/09/2023 (BRSTNCLF1R90) 4.168,54 
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR 4.083,01 

Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5) 4.020,36 
Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) 3.538,40 

STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL 3.204,48 

FONTE: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/

A posição mais representativa na carteira do IPOJUCAPREV é na compra direta de 
títulos públicos federais, com 14,15% do PL total. O RPPS começou a realizar compras de 
títulos públicos, enquadrados no artigo 7º, Inciso I, alínea “a” da Resolução CMN nº 
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a possibilidade de perdas no retorno de investimentos ocasionadas pelo não 

cumprimento das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, 

seja, o não atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas. 

O § 6º do art. 7º Resolução n° 3.922/2010, que trata das aplicações em renda fixa, 

gestão de recursos do regime próprio de 

se de que os direitos, títulos e valores 

mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que 

trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de baixo 

risco de crédito. (Incluído pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.) 

Foi realizada a abertura das carteiras de todos os 37 fundos em carteira, identificando 

os ativos estão alocados de fato. Visando identificar o real nível de risco incorrido por cada um. 

A partir daí, foram consolidadas todas essas carteiras com o objetivo de verificar, de forma 

consolidada, onde os recursos estão investidos. A tabela 14 apresenta as 20 maiores posições 

IPOJUCAPREV (20 maiores posições 

Participação do 
Ativo 

14,15% 
6,64% 
4,01% 
3,93% 
3,66% 
3,64% 
3,33% 
3,09% 
2,96% 
2,85% 
2,77% 
2,51% 
2,43% 
2,24% 
1,31% 
1,21% 
1,18% 

1,16% 
1,02% 
0,93% 

: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/12/2021)  

A posição mais representativa na carteira do IPOJUCAPREV é na compra direta de 
títulos públicos federais, com 14,15% do PL total. O RPPS começou a realizar compras de 
títulos públicos, enquadrados no artigo 7º, Inciso I, alínea “a” da Resolução CMN nº 
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3.922/2010, a partir de um estudo detalhado, que orientou realizar compras gradativ
atingir o percentual de 20% do PL, casando os vencimentos dos títulos com a necessidade de 
pagamento do RPPS, conforme fluxo atuarial mais recente.  Através do sistema UNO, fazemos 
um acompanhamento desses títulos de forma separada, a qual detalham
abaixo. 
 

Tabela 1

TÍTULO VENCIMENTO COMPRA
NTN-B 2030 15/08/2030 24/09/2021
NTN-B 2035 15/05/2035 24/09/2021
NTN-B 2045 15/05/2045 24/09/2021
NTN-B 2040 15/08/2040 24/09/2021
NTN-B 2026 15/08/2026 24/09/2021
NTN-B 2055 15/05/2055 24/09/2021
NTN-B 2050 15/08/2050 24/09/2021
NTN-B 2055 15/05/2055 18/10/2021
NTN-B 2050 15/08/2050 18/10/2021
NTN-B 2055 15/05/2055 20/12/2021
NTN-B 2045 15/05/2045 20/12/2021
NTN-B 2040 15/08/2040 20/12/2021
NTN-B 2050 15/08/2050 20/12/2021

  

Grafico 1

 

Pode-se observar no gráfico 1,

investidos em títulos públicos federais e outros 18,56% em operações compromissadas, 

lastreadas em títulos públicos federais, ou seja, o lastro final de 76,20% dos investimentos do 

18,56%

13,96%

6,21%

2,84%

0,50%

3.922/2010, a partir de um estudo detalhado, que orientou realizar compras gradativ
atingir o percentual de 20% do PL, casando os vencimentos dos títulos com a necessidade de 
pagamento do RPPS, conforme fluxo atuarial mais recente.  Através do sistema UNO, fazemos 
um acompanhamento desses títulos de forma separada, a qual detalham

Tabela 15–Títulos Públicos Federais Comprados Diretamente  

COMPRA QTD P.U. 
COMPRA 

P.U. 
ATUAL MARCAÇÃO VALOR 

COMPRA
24/09/2021 951 3.872,90 4.206,08 CURVA | 4,68% 3.683.130,03
24/09/2021 1081 4.033,47 4.263,05 CURVA | 4,75% 4.360.175,99
24/09/2021 1300 4.149,46 4.386,35 CURVA | 4,88% 5.394.302,24
24/09/2021 1400 4.033,35 4.388,21 CURVA | 4,84% 5.646.690,57
24/09/2021 307 3.785,38 4.080,75 CURVA | 4,55% 1.162.112,11
24/09/2021 2000 4.214,09 4.467,09 CURVA | 4,92% 8.428.171,59
24/09/2021 740 4.136,73 4.491,87 CURVA | 4,90% 3.061.177,60
18/10/2021 1169 4.106,95 4.315,81 CURVA | 5,15% 4.801.024,76
18/10/2021 477 4.031,80 4.338,99 CURVA | 5,15% 1.923.169,37
20/12/2021 248 4.181,18 4.218,34 CURVA | 53,00% 1.036.931,58
20/12/2021 387 4.127,20 4.154,69 CURVA | 5,31% 1.597.228,21
20/12/2021 382 4.067,42 4.216,10 CURVA | 5,20% 1.553.754,07
20/12/2021 837 4.080,13 4.233,73 CURVA | 5,33% 3.415.070,82

Grafico 1 – Tipos de ativos investidos 

sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/

se observar no gráfico 1,que 57,64% dos recursos do IPOJUCAPREV são 

investidos em títulos públicos federais e outros 18,56% em operações compromissadas, 

lastreadas em títulos públicos federais, ou seja, o lastro final de 76,20% dos investimentos do 

57,64%

0,10% 0,08%

0,05%
Tipos de ativos

Títulos Federais

Operação compromissada

Ações

Brazilian Depositary Receipts

Fundos de Investimento

Títulos Privados

Debêntures

Investimento no Exterior

Derivativos
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3.922/2010, a partir de um estudo detalhado, que orientou realizar compras gradativas, até 
atingir o percentual de 20% do PL, casando os vencimentos dos títulos com a necessidade de 
pagamento do RPPS, conforme fluxo atuarial mais recente.  Através do sistema UNO, fazemos 
um acompanhamento desses títulos de forma separada, a qual detalhamos na tabela 15 

VALOR 
COMPRA VALOR ATUAL 

3.683.130,03 R$ 3.999.986,69 
4.360.175,99 R$ 4.608.353,79 
5.394.302,24 R$ 5.702.258,01 
5.646.690,57 R$ 6.143.493,52 
1.162.112,11 R$ 1.252.790,95 
8.428.171,59 R$ 8.934.179,78 
3.061.177,60 R$ 3.323.980,63 
4.801.024,76 R$ 5.045.178,92 
1.923.169,37 R$ 2.069.698,32 
1.036.931,58 R$ 1.046.148,01 
1.597.228,21 R$ 1.607.866,86 
1.553.754,07 R$ 1.610.548,80 
3.415.070,82 R$ 3.543.628,63 

 

FONTE: 

sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/12/2021)  

que 57,64% dos recursos do IPOJUCAPREV são 

investidos em títulos públicos federais e outros 18,56% em operações compromissadas, 

lastreadas em títulos públicos federais, ou seja, o lastro final de 76,20% dos investimentos do 

Tipos de ativos

Operação compromissada

Brazilian Depositary Receipts

Fundos de Investimento

Investimento no Exterior
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IPOJUCAPREV é o Tesouro Nacional

do mercado. 

 

Outros 20,22% do patrimônio líquido do IPOJUCAPREV está investido em ações, sendo 

13,96% na compra de direta de ações de empresas brasileiras, 6,21% em Brazillian Depositary 

Receipts (BDR) e outros 0,05% em derivativos. A maioria das ações em carteira são de 

grandes empresas brasileiras, consolidadas nos seus setores e com um grande histórico de 

atuação, como Vale, Itaú, Petrobrás, Bradesco, Gerdau, B3, BTG, entre outras. Estas 

empresas têm longo histórico, alta credibilidade no mercado. Por estarmos tratando de 

investimento em ações, consideramos que tal investimento não apresenta risco de crédito.

Os BDRs presentes em carteira também se referem a grandes empresas, de escala 

mundial, como Nike, Coca

exposição em empresas do setor de tecnologia nos fundos de investimento do segmento 

“Investimentos no Exterior”. 

Com relação ao risco, destacamos que a carteira consolidada do IPOJUCAPR

76,68% investida em ativos com rating AAA 

de risco – evidenciando baixo risco de crédito. Outros 20,17% da carteira é investida em ativos 

classificados como “risco de mercado”, que no caso são açõe

apresentam risco de crédito nas aplicações, apenas risco de mercado. O gráfico 

baixo nível de risco incorrido nas aplicações do IPOJUCAPREV:

Gráfico 2 

 

 

FONTE

20,21%

2,84%

IPOJUCAPREV é o Tesouro Nacional. O risco de crédito destes títulos é considerado o menor 

Outros 20,22% do patrimônio líquido do IPOJUCAPREV está investido em ações, sendo 

13,96% na compra de direta de ações de empresas brasileiras, 6,21% em Brazillian Depositary 

DR) e outros 0,05% em derivativos. A maioria das ações em carteira são de 

grandes empresas brasileiras, consolidadas nos seus setores e com um grande histórico de 

atuação, como Vale, Itaú, Petrobrás, Bradesco, Gerdau, B3, BTG, entre outras. Estas 

têm longo histórico, alta credibilidade no mercado. Por estarmos tratando de 

investimento em ações, consideramos que tal investimento não apresenta risco de crédito.

Os BDRs presentes em carteira também se referem a grandes empresas, de escala 

o Nike, Coca-Cola, Microsoft, Apple, entre outras. Destacamos uma alta 

exposição em empresas do setor de tecnologia nos fundos de investimento do segmento 

Com relação ao risco, destacamos que a carteira consolidada do IPOJUCAPR

76,68% investida em ativos com rating AAA – nota máxima entre as agências de classificação 

evidenciando baixo risco de crédito. Outros 20,17% da carteira é investida em ativos 

classificados como “risco de mercado”, que no caso são ações de empresas, que não 

apresentam risco de crédito nas aplicações, apenas risco de mercado. O gráfico 

baixo nível de risco incorrido nas aplicações do IPOJUCAPREV:  

Gráfico 2 – Classificação de risco dos ativos na carteira 

FONTE: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/

76,68%

20,21%

0,15%
0,08%

0,02% 0,01%
0,01%

Classificação de risco
Rating AAA

Risco de mercado

Cotas de fundos

Outros

Rating AA

Rating A

Rating BBB

Rating BB
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. O risco de crédito destes títulos é considerado o menor 

Outros 20,22% do patrimônio líquido do IPOJUCAPREV está investido em ações, sendo 

13,96% na compra de direta de ações de empresas brasileiras, 6,21% em Brazillian Depositary 

DR) e outros 0,05% em derivativos. A maioria das ações em carteira são de 

grandes empresas brasileiras, consolidadas nos seus setores e com um grande histórico de 

atuação, como Vale, Itaú, Petrobrás, Bradesco, Gerdau, B3, BTG, entre outras. Estas 

têm longo histórico, alta credibilidade no mercado. Por estarmos tratando de 

investimento em ações, consideramos que tal investimento não apresenta risco de crédito. 

Os BDRs presentes em carteira também se referem a grandes empresas, de escala 

Cola, Microsoft, Apple, entre outras. Destacamos uma alta 

exposição em empresas do setor de tecnologia nos fundos de investimento do segmento 

Com relação ao risco, destacamos que a carteira consolidada do IPOJUCAPREV possui 

nota máxima entre as agências de classificação 

evidenciando baixo risco de crédito. Outros 20,17% da carteira é investida em ativos 

s de empresas, que não 

apresentam risco de crédito nas aplicações, apenas risco de mercado. O gráfico 2 demonstra o 

 

 

: sistema quantum referente à ultima carteira 100% aberta dos ativos investidos pelo FUNPREI (31/12/2021)  

Classificação de risco
Rating AAA

Risco de mercado

Cotas de fundos

Outros

Rating AA
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Rating BBB

Rating BB
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3.2.3.3 Risco de Liquidez

É possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado 

ativo em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar 

potenciais compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos dispo

honrar pagamentos ou resgates solicitados.

 Conforme determina o 

§4 as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive 

prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de 

deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, 

evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e 

futuras do regime.

 De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

elaboração desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

realizadas aplicações em 2021 com esse prazo.

 Segue abaixo tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao 

Patrimônio Líquido do FUNPREI na data do fi

Liquidez 
0 a 30 dias
31 a 365 dias
acima de 365 dias
Ilíquidos/estressados
Total 

 3.2.3.4 Risco de Solvência

 É o que decorre das obrigações do 

funcionamento. O monitoramento desse risco se dá através de avaliações atuariais e 

realização de estudos para embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos 

recursos. 

 Além desse estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão Atuarial, no qual são 

analisados os resultados das avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exercícios, 

com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente 

executadas. Em 2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que 

poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

 

Liquidez 

possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado 

ativo em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar 

potenciais compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos dispo

honrar pagamentos ou resgates solicitados. 

Conforme determina o §4 do art. 3º da Portaria n ° 519/2011 

as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive 

prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de 

deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, 

evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e 

futuras do regime. 

De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

ação desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

realizadas aplicações em 2021 com esse prazo. 

Segue abaixo tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao 

Patrimônio Líquido do FUNPREI na data do fim do 2º semestre de 2021: 

 Valor (em Milhões) % 
0 a 30 dias 301,9 87,41% 
31 a 365 dias 23,4 6,77% 
acima de 365 dias 14,8 4,28% 
Ilíquidos/estressados 5,3 1,53% 

345,4 100,00% 
Fonte: Elaboração própria

Solvência 

o que decorre das obrigações do RPPS para com seus segurados e seu 

funcionamento. O monitoramento desse risco se dá através de avaliações atuariais e 

realização de estudos para embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos 

e estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão Atuarial, no qual são 

analisados os resultados das avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exercícios, 

com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente 

cutadas. Em 2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que 

poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/atuariais/relatorios

 
Página 32 

possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado 

ativo em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar 

potenciais compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos disponíveis para 

as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive 

prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, 

deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, 

evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e 

De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da 

ação desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. Não foram 

Segue abaixo tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao 

onte: Elaboração própria 

para com seus segurados e seu 

funcionamento. O monitoramento desse risco se dá através de avaliações atuariais e 

realização de estudos para embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos 

e estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão Atuarial, no qual são 

analisados os resultados das avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exercícios, 

com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente 

cutadas. Em 2021, foi realizado o estudo referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que 

poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link:   

oficiais/atuariais/relatorios-atuariais/ 
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3.2.4 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark

 O desempenho dos ativos é realizado mensalmente a partir do Relatório de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, no qual os fundos são separados por 

estratégia de investimento e são analisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, 

fazendo a comparação dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark 

definido para estratégia. Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser 

acessados por quaisquer interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado 

no site do IpojucaPrev, pelo link:  

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

da-politica-de-investimentos/ 

 

4. Fundos Estressados 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que 

não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os 

fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e 

coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: 

administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda 

dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações ju

CNPJ 
17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

 

 Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que 

as decisões a serem tomadas impactam diretamente no resultado desse processo de 

desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais 

gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e acompanhamento 

das deliberações, dos fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, todas essas 

atualizações estão presentes no Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, sendo discutidas com os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos, 

que tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada 

um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo 

decisório sobre o desinvestimento.

3.2.4 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark 

O desempenho dos ativos é realizado mensalmente a partir do Relatório de 

lítica de Investimentos, no qual os fundos são separados por 

estratégia de investimento e são analisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, 

fazendo a comparação dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark 

gia. Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser 

acessados por quaisquer interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado 

no site do IpojucaPrev, pelo link:   

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento

 

detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que 

não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os 

fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e 

dos.  Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: 

administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda 

dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações ju

FUNDO ENQUADRAMENTO
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 
FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 
SINGULARE FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que 

as decisões a serem tomadas impactam diretamente no resultado desse processo de 

desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais 

desses fundos, a participação em Assembleias e acompanhamento 

das deliberações, dos fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, todas essas 

atualizações estão presentes no Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

discutidas com os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos, 

que tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada 

um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo 

sobre o desinvestimento. 
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O desempenho dos ativos é realizado mensalmente a partir do Relatório de 

lítica de Investimentos, no qual os fundos são separados por 

estratégia de investimento e são analisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, 

fazendo a comparação dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark 

gia. Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser 

acessados por quaisquer interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado 

oficiais/investimentos/acompanhamento-

detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que 

não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os 

fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e 

dos.  Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: 

administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda 

dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais. 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que 

as decisões a serem tomadas impactam diretamente no resultado desse processo de 

desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais 

desses fundos, a participação em Assembleias e acompanhamento 

das deliberações, dos fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, todas essas 

atualizações estão presentes no Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

discutidas com os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos, 

que tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada 

um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo 
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 A Resolução do Conselho Monetário Nacional 

de2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre 

outros pontos, critérios relacionados aos prestadores de serviço

gerir fundosde investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social 

podem aplicar seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da 

referida Resolução. A CVM e Secretaria da Previdênci

conjuntos, nos quais foram tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca 

dos administradores/gestores (ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 

de 2021) e sobre a impossibilid

para RPPS (ofício circular CVM/SIM/SPREV 03 de 2019)

 Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos.

 

4.1 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

 a) Apresentação do Fundo: 

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 
INVEST DUNAS LP (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001

de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio 

por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, 

especialmente a Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), suas alterações posteriores, e demais disposi

aplicáveis a espécie.  

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 

1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

Porém, a época dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era 

feita pela SINGULARE CTVM S.A. (
S.A.), a sua carteira de ativos financeiros era gerida pela 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.611.259/0001

controladora dos ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo 

PAULISTA S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001

 b) Histórico de aplicações e Resgates: 

 

A Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, de 27 de novembro 

de2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre 

outros pontos, critérios relacionados aos prestadores de serviço autorizados a administrar ou 

gerir fundosde investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social 

podem aplicar seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da 

referida Resolução. A CVM e Secretaria da Previdência já editaram alguns ofícios circulares 

conjuntos, nos quais foram tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca 

dos administradores/gestores (ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 

de 2021) e sobre a impossibilidade de serem realizados novos aportes nos fundos proibidos 

para RPPS (ofício circular CVM/SIM/SPREV 03 de 2019) 

Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos.

1 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

a) Apresentação do Fundo:  

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001

de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio 

por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, 

especialmente a Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), suas alterações posteriores, e demais disposições legais e regulamentares 

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (antiga 

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.), instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 

1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40.  

Porém, a época dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era 

SINGULARE CTVM S.A. (antiga SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 
, a sua carteira de ativos financeiros era gerida pela RIVIERA GESTORA D
., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.611.259/0001-18, e as atividades de custódia e 

controladora dos ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo 

, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001-09. 

aplicações e Resgates:  
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CMN nº 4.695, de 27 de novembro 

de2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, entre 

autorizados a administrar ou 

gerir fundosde investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS 

podem aplicar seusrecursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da 

a já editaram alguns ofícios circulares 

conjuntos, nos quais foram tratadas a situação sobre os casos em que é possível fazer a troca 

dos administradores/gestores (ofícios circulares CVM/SIM/SPREV 02 de 2018, 03 de 2019 e 05 

ade de serem realizados novos aportes nos fundos proibidos 

Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos. 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001-19, é um fundo 

de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido 

por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, 

especialmente a Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores 

ções legais e regulamentares 

Os serviços de Administração, Gestão e Custodia são atualmente exercidos pela 

(antiga SOCOPA - 
nceira autorizada a funcionar pelo 

BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 

Porém, a época dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era 

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 
RIVIERA GESTORA DE RECURSOS 
18, e as atividades de custódia e 

controladora dos ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo BANCO 
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CNPJ Tipo Movimentação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação

13.633.964/0001-19 Aplicação (Resgate do 
Brasil Plus)*

13.633.964/0001-19 Amortização
13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

13.633.964/0001-19 Amortização

* Aplicação realizada a partir da liquidação do Fundo FIDC Brazil Plus

 c) Cotação atualizada:

CNPJ Fundo

13.633.964/0001-19 FIDC MULTISSETORIAL 
INVEST DUNAS LP

 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

 No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. Não 

houve atualização nesse ponto no 2º semestre de 2021.

Tipo Movimentação Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 14/07/2016 875,623809 1.427,55

Aplicação 12/08/2016 414,552995 1.447,34

Aplicação 10/10/2016 336,520131 1.485,80

Aplicação 14/12/2016 147,202103 1.528,51

Aplicação 21/02/2017 126,962031 1.575,27

Aplicação 25/04/2017 124,065039 1.612,06

Aplicação 23/08/2017 714,819717 1.678,74

Aplicação (Resgate do 
Brasil Plus)* 30/04/2018 5210,549152 244,69602

Amortização 31/01/2018 7,950.294955 1.606,22857500
Amortização 28/02/2018 7,950.294955 896,81543480
Amortização 29/03/2018 7,950.294955 244,69602100
Amortização 30/04/2018 7,950.294955 105,73461880
Amortização 30/05/2018 7,950.294955 37,46997694
Amortização 03/07/2018 7,950.294955 39,40628026
Amortização 02/08/2018 7,950.294955 3,72123092
Amortização 04/09/2018 7,950.294955 28,27866877
Amortização 08/10/2018 7,950.294955 15,20563915
Amortização 08/11/2018 7,950.294955 22,92355102
Amortização 05/12/2018 7,950.294955 14,28422258
Amortização 09/01/2019 7,950.294955 18,76667512
Amortização 07/02/2019 7,950.294955 16,00615349
Amortização 11/03/2019 7,950.294955 11,21932323
Amortização 05/04/2019 7,950.294955 5,71076455
Amortização 08/05/2019 7,950.294955 6,07885518
Amortização 10/06/2019 7,950.294955 4,90700177
Amortização 05/07/2019 7,950.294955 5,75580000
Amortização 05/08/2019 7,950.294955 10,60285210
Amortização 06/09/2019 7,950.294955 10,39100912
Amortização 07/10/2019 7,950.294955 1,71506774
Amortização 07/11/2019 7,950.294955 2,10526178
Amortização 04/02/2021 7,950.294955 1.606,22857500

* Aplicação realizada a partir da liquidação do Fundo FIDC Brazil Plus 

c) Cotação atualizada: 

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota
FIDC MULTISSETORIAL 

INVEST DUNAS LP 31/12/2021 7,950.294955 3.142740 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. Não 

houve atualização nesse ponto no 2º semestre de 2021. 
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Movimentação 

Valor cota Movimentação 

1.427,55 R$ 1.250.000,00 
1.447,34 R$ 600.000,00 
1.485,80 R$ 500.000,00 
1.528,51 R$ 225.000,00 
1.575,27 R$ 200.000,00 
1.612,06 R$ 200.000,00 
1.678,74 R$ 1.200.000,00 

244,69602 R$ 1.275.000,65 

1.606,22857500 R$ 384.998,76 
896,81543480 R$ 256.665,84 
244,69602100 R$ 91.873,27 
105,73461880 R$ 48.053,50 
37,46997694 R$ 50.218,19 
39,40628026 R$ 101.289,77 
3,72123092 R$ 99.927,63 

28,27866877 R$ 52.598,84 
15,20563915 R$ 64.797,82 
22,92355102 R$ 76.686,07 
14,28422258 R$ 34.974,68 
18,76667512 R$ 44.708,42 
16,00615349 R$ 64.763,66 
11,21932323 R$ 56.876,46 
5,71076455 R$ 8.747,32 
6,07885518 R$ 52.801,48 
4,90700177 R$ 32.998,88 
5,75580000 R$ 10.800,98 

10,60285210 R$ 14.969,34 
10,39100912 R$ 16.076,21 
1,71506774 R$ 18.178,83 
2,10526178 R$ 14.878,45 

1.606,22857500 R$ 10.722,47 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

 24,985,72 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias 

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. Não 
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 O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

verificacao-de-lastro/ 

e) Situação da liquidação do Fundo:

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na Assembleia Geral dos 

Cotistas- AGC realizada no dia 28 de 

regime de caixa, descontadas as despesas incorridas. O plano foi renovado no a AGC ocorrida 

no dia 29 de Agosto de 2019.

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e 

Deliberativo, realizada em 25 de Novembro de 2020, foi apresentado um resumo dos principais 

acontecimentos do fundo, em especial a partir da divulgação da SOCOPA de Fato Relevante 

informando sobre rebaixamento do 

2017. Que culminou com o fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de 

pagamento dos pedidos dos cotistas e pela instituição de cronograma de amortização em 

regime de caixa, depois do pagamento das despesas, através da recuperação dos recebíveis. 

Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, resgates, amortizações e o saldo não 

amortizado até o momento (considerando o seu valor original e o seu valor atualizado pelo s

custo de oportunidade, taxa do DI). 

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV 

na tentativa de recuperar os valores investidos. Participaram da reunião os representantes do 

escritório de advocacia Hirtácides Advogados

FIDC Dunas para representar os cotistas e acompanhar o caso.

 

4.2 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

 a) Apresentação do Fundo: 

 Fundo de Investimentos em Participações que conta com 97,03% da empresa 

na Cais Mauá do Brasil S.A. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) 

Situação da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 640.603 

ações da Cais Maua do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,3

vez que o FIP possuía 97,03% da CMB S.A.

 b) Histórico de aplicações e resgates: 

CNPJ Tipo Movimentação

17.213.821/0001-09 Aplicação

17.213.821/0001-09 Liquidação do Fundo

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

pojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia

e) Situação da liquidação do Fundo: 

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na Assembleia Geral dos 

AGC realizada no dia 28 de junho de 2018 a ser realizado de formas mensais e em 

regime de caixa, descontadas as despesas incorridas. O plano foi renovado no a AGC ocorrida 

no dia 29 de Agosto de 2019. 

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e 

Deliberativo, realizada em 25 de Novembro de 2020, foi apresentado um resumo dos principais 

acontecimentos do fundo, em especial a partir da divulgação da SOCOPA de Fato Relevante 

ando sobre rebaixamento do rating do mesmo, que ocorreu em 13 de Novembro de 

2017. Que culminou com o fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de 

pagamento dos pedidos dos cotistas e pela instituição de cronograma de amortização em 

caixa, depois do pagamento das despesas, através da recuperação dos recebíveis. 

Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, resgates, amortizações e o saldo não 

amortizado até o momento (considerando o seu valor original e o seu valor atualizado pelo s

custo de oportunidade, taxa do DI).  

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV 

na tentativa de recuperar os valores investidos. Participaram da reunião os representantes do 

Hirtácides Advogados Associados, que é o escritório contratado pelo 

FIDC Dunas para representar os cotistas e acompanhar o caso. 

.2 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP 

a) Apresentação do Fundo:  

Fundo de Investimentos em Participações que conta com 97,03% da empresa 

na Cais Mauá do Brasil S.A. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) 

Situação da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 640.603 

ações da Cais Maua do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,372% da empresa, uma 

vez que o FIP possuía 97,03% da CMB S.A. 

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 27/11/2013 256.39471961 9.749,83115710

Liquidação do Fundo 31/03/2021 256.39471961 (193,41088832)
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O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

oficiais/investimentos/diligencia-e-

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na Assembleia Geral dos 

junho de 2018 a ser realizado de formas mensais e em 

regime de caixa, descontadas as despesas incorridas. O plano foi renovado no a AGC ocorrida 

Na reunião com membros do Comitê de Investimentos, Conselhos Fiscal e 

Deliberativo, realizada em 25 de Novembro de 2020, foi apresentado um resumo dos principais 

acontecimentos do fundo, em especial a partir da divulgação da SOCOPA de Fato Relevante 

do mesmo, que ocorreu em 13 de Novembro de 

2017. Que culminou com o fechamento do fundo para resgate, pela impossibilidade de 

pagamento dos pedidos dos cotistas e pela instituição de cronograma de amortização em 

caixa, depois do pagamento das despesas, através da recuperação dos recebíveis. 

Foi demonstrado todo o histórico de aplicações, resgates, amortizações e o saldo não 

amortizado até o momento (considerando o seu valor original e o seu valor atualizado pelo seu 

Também foram ressaltadas as diligências tomadas pelos gestores do IPOJUCAPREV 

na tentativa de recuperar os valores investidos. Participaram da reunião os representantes do 

Associados, que é o escritório contratado pelo 

Fundo de Investimentos em Participações que conta com 97,03% da empresa investida 

na Cais Mauá do Brasil S.A. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) 

Situação da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 640.603 

72% da empresa, uma 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

9.749,83115710 R$ 2.500.000,00 

(193,41088832) R$ (49,589.53) 
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 c) Cotação atualizada:

CNPJ Fundo

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL 
INFRAESTRUTURA FIP

*Fundo liquidado, conforme descrito no item "e) Situação da liquidação do Fundo"

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

 No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias 

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

 O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a

link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

verificacao-de-lastro/ 

Data CNPJ Fundo 

08/12/2021 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA

 

 Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue 

breve resumo das reuniões ocorridas no 

reuniões anteriores também podem ser acessadas a partir do link acima

Data  
da 

reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

14/07/2021 
20/07/2021 

17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA 

INFRAESTRUTURA

c) Cotação atualizada: 

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota
CAIS MAUÁ DO BRASIL 
INFRAESTRUTURA FIP 31/12/2021 256.39471960 0,00 

*Fundo liquidado, conforme descrito no item "e) Situação da liquidação do Fundo" 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias 

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia

 Fato Relevante 

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

A LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita n CNPJ/MF 
sob o n°. 28.376.231/0001-13, na qualidade de Administradora e Gestora 
do FIP comunica os cotistas sobre alguns termos e notificou extra
judicialmente os cotistas para pagamento, à LAD Capital, do
à Taxa de Administração devida pela prestação dos serviços de 
Administração Fiduciária e Gestão de Recursos pelos anos de 2018 a 
2021, na proporção de cada um dos cotistas, no prazo máximo de 15 dias 
úteis, sob pena de serem tomadas as medi
espécie.  
 

Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue 

breve resumo das reuniões ocorridas no segundo semestre de 2021. As informações sobre as 

reuniões anteriores também podem ser acessadas a partir do link acima 

 Ordens do Dia

Nome do Fundo Assuntos Principais

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

No dia 14 de julho de 2021 foi realizada uma reunião para analisar as
propostas dos interessados em prestar algum tipo de serviço no 
processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil, a proposta da 
RJI, Veritas e do escritório Hirt
reapresentadas e discutidas, também foi evidenciado a necessidade 
da realização de uma consulta prévia aos órgãos reguladores sobre 
a aceitação das propostas e suas posteriores consequências. A 
consulta não geraria nenhuma vinculação
empresas e suas respectivas propostas perante o FIP Cais Mauá. Já 
no dia 20 de julho de 2021 uma nova reunião foi realizada para 
explanar que os cotistas deram anuência para que as empresas que 
apresentaram uma proposta de prestação 
uma consulta prévia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Paralelamente a esta ação foi definido um orçamento para que fosse 
iniciada a procura de possíveis interessados para as vagas de 
Presidente e Diretores da Cais Mauá S.A. te
processo de liquidação foi definido que os cotistas receberiam cotas 
da Empresa Cais Mauá. 
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Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

R$ 0,00 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias 

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. 

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

oficiais/investimentos/diligencia-e-

A LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita n CNPJ/MF 
13, na qualidade de Administradora e Gestora 

do FIP comunica os cotistas sobre alguns termos e notificou extra-
judicialmente os cotistas para pagamento, à LAD Capital, do valor relativo 
à Taxa de Administração devida pela prestação dos serviços de 
Administração Fiduciária e Gestão de Recursos pelos anos de 2018 a 
2021, na proporção de cada um dos cotistas, no prazo máximo de 15 dias 
úteis, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis à 

Também foram realizadas diversas reuniões entre cotistas, nas quais foram discutidas 

pautas importantes na continuidade do processo de liquidação e diligência do fundo. Segue 

segundo semestre de 2021. As informações sobre as 

Ordens do Dia 

Assuntos Principais 

No dia 14 de julho de 2021 foi realizada uma reunião para analisar as 
propostas dos interessados em prestar algum tipo de serviço no 
processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil, a proposta da 
RJI, Veritas e do escritório Hirtácides Advogados foram 
reapresentadas e discutidas, também foi evidenciado a necessidade 
da realização de uma consulta prévia aos órgãos reguladores sobre 
a aceitação das propostas e suas posteriores consequências. A 
consulta não geraria nenhuma vinculação entre os cotistas, as 
empresas e suas respectivas propostas perante o FIP Cais Mauá. Já 
no dia 20 de julho de 2021 uma nova reunião foi realizada para 
explanar que os cotistas deram anuência para que as empresas que 
apresentaram uma proposta de prestação de serviço realizassem 
uma consulta prévia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Paralelamente a esta ação foi definido um orçamento para que fosse 
iniciada a procura de possíveis interessados para as vagas de 
Presidente e Diretores da Cais Mauá S.A. tendo em vista que no 
processo de liquidação foi definido que os cotistas receberiam cotas 
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13/08/2021 17.213.821/0001-
09 

FIP CAIS MAUA DO 

INFRAESTRUTURA

 

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 O Fundo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e está sendo 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da situação do FIP pa

os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O relatório do 

1º semestre de 2021 fez um resumo detalhado de todo o processo de liquidação do fundo e 

dos seus desdobramentos. Segue abaixo um resumo das principais informaçõe

sobre a situação do fundo 

 Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do 

FIP Cais Mauá “Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 

liquidação do Fundo com entrega de

transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do 

artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não foram eleitos prestadores de 

serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a 

substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) 

Gestão de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e 

provisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

número 13.072.557/001-80” 

 Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Ago

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado 

que foi solicitado o acompanhamento 

fundo através da entrega das ações da empresa 

 No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 

CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001

FIP CAIS MAUA DO 
BRASIL 

INFRAESTRUTURA 

Os prestadores de serviços, Veritas Capital Management e RJI 
Corretora de Valores, informaram que n
trabalhos do FIP Mauá. Isso porque os dois poss
não pretendem introduzir mais fundos il
seus respectivos portfólios por razões de fiscaliza
reguladores. Foi deliberado que o Hirtácides Advogados Associados, 
por meio de Dr. JaligsonHirtácides, buscasse alternativas, seja com a 
participação de outros prestadores de servi
ativo, seja por estratégias societárias/empresariais que visem reduzir 
os impactos aos RPPS. Dr. Jalígson buscou contato com a Queluz 
Asset Management sobre a possibilidade de assumir a gest
fundo e replicar o modelo anterior de trabalho. Tal contato foi 
positivo, com a menção de que se precisaria de um administrador 
para assumir o fundo e que a gestora iria conversar com o poss
administrador. A Queluz Asset Management ressalvou que apenas a 
RJI Corretora de Valores aceitaria realizar o trabalho. Todavia, ao 
entrar contato direto com a Administradora, a gestora informou 
posteriormente ao Dr. Jaligson que a RJI n
em razão do declínio da Veritas Capital Management.

e) Situação da liquidação do Fundo: 

O Fundo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e está sendo 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da situação do FIP pa

os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O relatório do 

1º semestre de 2021 fez um resumo detalhado de todo o processo de liquidação do fundo e 

dos seus desdobramentos. Segue abaixo um resumo das principais informaçõe

  

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do 

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 

liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 

transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do 

artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não foram eleitos prestadores de 

siderado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a 

substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) 

Gestão de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e 

ovisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado 

o acompanhamento jurídico e contábil sobre os reflexos da liquidação do 

fundo através da entrega das ações da empresa investida. 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 

CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80. Conforme ata da reunião, foram “
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Capital Management e RJI 
Corretora de Valores, informaram que não irão prosseguir com os 

. Isso porque os dois possíveis prestadores 
o pretendem introduzir mais fundos ilíquidos e estressados em 

es de fiscalização de órgãos 
cides Advogados Associados, 

cides, buscasse alternativas, seja com a 
o de outros prestadores de serviço para manter o Fundo 

rias/empresariais que visem reduzir 
gson buscou contato com a Queluz 

Asset Management sobre a possibilidade de assumir a gestão do 
fundo e replicar o modelo anterior de trabalho. Tal contato foi 

o de que se precisaria de um administrador 
para assumir o fundo e que a gestora iria conversar com o possível 
administrador. A Queluz Asset Management ressalvou que apenas a 
RJI Corretora de Valores aceitaria realizar o trabalho. Todavia, ao 

o direto com a Administradora, a gestora informou 
posteriormente ao Dr. Jaligson que a RJI não assumiria mais o fundo 

nio da Veritas Capital Management. 

O Fundo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e está sendo 

acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias 

entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da situação do FIP para 

os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O relatório do 

1º semestre de 2021 fez um resumo detalhado de todo o processo de liquidação do fundo e 

dos seus desdobramentos. Segue abaixo um resumo das principais informações e atualização 

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do 

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a 

ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 

transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do 

artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não foram eleitos prestadores de 

siderado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a 

substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) 

Gestão de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e 

ovisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia 

Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o 

sto de 2020 com os membros do 

Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado 

sobre os reflexos da liquidação do 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 

80. Conforme ata da reunião, foram “discutidas a 
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seguinte ordem do dia: 1. 

Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 

atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas,

empresa, assumindo seus direitos e obrigações; 

Conselho de Administração; 

Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Ad

assuntos de interesse da Companhia.

 No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que 

trazia um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado 

principalmente o “item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 

passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das 

ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua 

sede, ou entrem em contato através do e

março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa

que a respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação

do Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas 

judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da 

liquidação e encerramento do Fundo.”

 Esse assunto foi pauta da reun

do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já 

tinham sido enviados diversos e

processo de liquidação dos fundos 

Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi 

enviado mais uma vez um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

 No dia 31 de Março de 20

e divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que 

a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas 

do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica 

do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr 

Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também c

com a presença de alguns representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte 

programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais 

Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo c

dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse 

problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 

fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor

Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o 

processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento 

1. relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em 

Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 2 

atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da 

empresa, assumindo seus direitos e obrigações; 3 . destituição dos atuais membros do 

Conselho de Administração; 4. eleição de novos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 

assuntos de interesse da Companhia.” 

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que 

trazia um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado 

Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 

passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das 

ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua 

e, ou entrem em contato através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de 

março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa

que a respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação

do Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas 

judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da 

liquidação e encerramento do Fundo.”  

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros 

do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já 

tinham sido enviados diversos e-mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o 

processo de liquidação dos fundos e diversos documentos que tinham sido prometidos pela 

Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi 

mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada 

e divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que 

a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas 

auá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica 

do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr 

Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também c

com a presença de alguns representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte 

programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais 

Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo c

dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse 

problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 

fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre 

Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o 

processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento 
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relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em 

2 . Informar que os 

como acionistas da 

. destituição dos atuais membros do 

eleição de novos membros do Conselho de Administração da 

ministração; 5. Outros 

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que 

trazia um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado 

Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, 

passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das 

ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua 

mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de 

março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se 

que a respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva 

do Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas 

judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da 

ião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros 

do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já 

mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o 

e diversos documentos que tinham sido prometidos pela 

Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi 

mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos. 

21, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada 

e divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que 

a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas 

auá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica 

do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr 

Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou 

com a presença de alguns representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte 

programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais 

Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo com a entrega 

dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse 

problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 

do FIP; Sr. Alexandre 

Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o 

processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento 
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promovida pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul

54.2019.4.04.7100.   

 Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos 

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

investida, foi realizada uma reuniã

de Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev, do Diretor Jurídico do IpojucaPrev e de 

representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram 

tratados assuntos contábeis sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 

01/04/2021, com isso, a partir desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o 

fundo foi marcado a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos 

resultados dos investimentos em 2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o 

histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações seria lançado no sistema da 

contabilidade, mas até o momento não foi dado retorno sobre a solicitação.

 

4.3 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

 a) Apresentação do Fundo:

 Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em 

sociedades anônimas, abertas ou fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários, que 

atuem, direta ou indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de 

Propostas de Investimento pelo Fundo

listadas em um dos segmentos do Novo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação 

efetiva do Fundoem sua gestão.

O Fundo está em processo de liquidação, conforme histór

Situação da Liquidação do Fundo”.

 b) Histórico de aplicações e resgates: 

CNPJ Tipo movimentação

11.490.580/0001-69 Aplicação

 

 

 c) Cotação atualizada:

CNPJ Fundo

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP

promovida pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos 

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

investida, foi realizada uma reunião no dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor 

de Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev, do Diretor Jurídico do IpojucaPrev e de 

representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram 

s sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 

01/04/2021, com isso, a partir desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o 

fundo foi marcado a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos 

dos investimentos em 2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o 

histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações seria lançado no sistema da 

contabilidade, mas até o momento não foi dado retorno sobre a solicitação. 

DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 

a) Apresentação do Fundo: 

Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em 

sociedades anônimas, abertas ou fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários, que 

atuem, direta ou indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de 

opostas de Investimento pelo Fundo.Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar 

listadas em um dos segmentos do Novo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação 

efetiva do Fundoem sua gestão. 

O Fundo está em processo de liquidação, conforme histórico constante no item “e) 

Situação da Liquidação do Fundo”. 

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 25/11/2015   

Cotação atualizada: 

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas 
GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA FIP 31/12/2021 793,349.72372707 
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, Processo sob o nº 5043843-

Internamente, dando continuidade no processo de tratamento jurídico do caso e dos 

reflexos contábeis advindos da liquidação do fundo e do recebimento das ações da empresa 

o no dia 04 de Junho de 2021 com a participação do Diretor 

de Investimentos, do Presidente do Ipojucaprev, do Diretor Jurídico do IpojucaPrev e de 

representantes da CESPAM, Consultoria que presta serviços contábeis ao RPPS. Foram 

s sobre o FIP Cais Mauá, que teve a sua liquidação efetivada no dia 

01/04/2021, com isso, a partir desse dia, os extratos enviados pela LAD demonstraram que o 

fundo foi marcado a zero, fazendo com que o seu saldo ficasse zerado e impactando nos 

dos investimentos em 2021. A CESPAM ficou de analisar a documentação e o 

histórico do fundo para identificar como o recebimento das ações seria lançado no sistema da 

Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em 

sociedades anônimas, abertas ou fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários, que 

atuem, direta ou indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de 

Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar 

listadas em um dos segmentos do Novo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação 

ico constante no item “e) 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

R$     1.500.000,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

0,10587233 
 

R$  
83.993,78 
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 d) Resumo de Assembleias

Data  
da 

Reunião 

Fundos 

CNPJ Nome do Fundo

14/07/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

27/09/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

06/12/2021 11.490.580/0001-
69 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 

 

e) Situação da liquidação do Fundo:

 O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 

de Junho de 2019, com o prazo de 2

primeiros anos em Junho de 2021, a Brasil Plural 

em seu call mensal de acompanhamento da liquidação de Maio de 2021, um resumo das 

ações realizadas durante o per

finalização da venda dos ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais 

desinvestimentos realizados pelo fundo e com os prazos previstos para as próximas ações 

desse processo: 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Ordens do Dia 

Nome do Fundo Assuntos Principais 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) 
propostas comerciais anexas, para fins de 
elaboração do Laudo de Avaliação das 
Companhias Investidas do Fundo, Green Oil 
Participações S.A. (“GREEN OIL”) e Stig 
Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à 
Companhia Investida do Fundo, Green Oil, 
arcar com o custo da referida contratação. 
 
  Empresa                Prazo para               
Valor 
Avaliadora              elaboração                (R$)
1. Wulaia           3 a 4 semanas       
18.000,00 
2. Apsis                20 dias úteis        
35.000,00 
3. PWC Price       3 a 4 semanas       
58.582,31 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I Eleição/Recondução dos membros do 
Comitê de Investimentos, todos com 
mandato de 01 (um) ano, a contar do dia 02 
de Outubro de 2021 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

1) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras do período de 30 de junho de 
2018 e 2017; e 
 
 
2) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras do período de 30 de junho de 
2019 e 2018. 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 

de Junho de 2019, com o prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 

primeiros anos em Junho de 2021, a Brasil Plural - BRPP, nova gestora do fundo, apresentou 

em seu call mensal de acompanhamento da liquidação de Maio de 2021, um resumo das 

ações realizadas durante o período, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a 

finalização da venda dos ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais 

desinvestimentos realizados pelo fundo e com os prazos previstos para as próximas ações 
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Resultado Final 

1. Aprovação de 01 (uma) das 03 (três) 
propostas comerciais anexas, para fins de 
elaboração do Laudo de Avaliação das 
Companhias Investidas do Fundo, Green Oil 
Participações S.A. (“GREEN OIL”) e Stig 
Energia e Projetos S.A. (“STIG”), cabendo à 

vestida do Fundo, Green Oil, 
arcar com o custo da referida contratação.  

Empresa                Prazo para               

Avaliadora              elaboração                (R$) 
1. Wulaia           3 a 4 semanas       

20 dias úteis        

3. PWC Price       3 a 4 semanas       

Aprovado  
Wulaia 

I Eleição/Recondução dos membros do 
Comitê de Investimentos, todos com 

(um) ano, a contar do dia 02 

Prejudicado 

1) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras do período de 30 de junho de 

2) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras do período de 30 de junho de 

Reprovado 
 
 
 
 

Reprovado 
 

O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 

anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 

BRPP, nova gestora do fundo, apresentou 

em seu call mensal de acompanhamento da liquidação de Maio de 2021, um resumo das 

íodo, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a 

finalização da venda dos ativos investidos. A tabela abaixo é um resumo dos principais 

desinvestimentos realizados pelo fundo e com os prazos previstos para as próximas ações 
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4.4 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

 a) Apresentação do Fundo:

O Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

foi constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março 

de 2012. O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da 

primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante 

Geral de Cotistas. 

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros 

Ltda. (“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários S.A. (“Administr

Ático Administração de Recursos Ltda. 

O objetivo do Fundo era buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo 

prazo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valo

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e 

Participações S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de 

seu processo decisório e com efetiva influência na definição d

sua gestão. 

 

Fonte: Call mensal de acompanhamento da liquidação apresentado pela BRPP

.4 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 

a) Apresentação do Fundo: 

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

foi constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março 

de 2012. O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da 

primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante deliberação em Assembleia 

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros 

Ltda. (“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à 

Ático Administração de Recursos Ltda.  

O objetivo do Fundo era buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo 

prazo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valo

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e 

Participações S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de 

seu processo decisório e com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na 
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Fonte: Call mensal de acompanhamento da liquidação apresentado pela BRPP 

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), 

foi constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março 

de 2012. O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da 

deliberação em Assembleia 

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros 

Ltda. (“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos 

adora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à 

O objetivo do Fundo era buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo 

prazo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e 

Participações S.A.(“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de 

e sua política estratégica e na 
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 b) Histórico de aplicações e resgates: 

CNPJ Tipo Movimentação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

12.312.767/0001-35 Aplicação

 

 c) Cotação atualizada:

CNPJ Fundo 

12.312.767/0001-35 
BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA 

FIP 
 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Data  
da 

reunião 

Fundos
CNPJ Nome do Fundo

03/09/2021 12.312.767/0001-
35 

FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA 

 

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 Conforme ata da reunião, ocorrida e

Assembleia Geral de Cotistas a alienação das ações detidas pela Tree Florestal 

Empreendimentos e Participações S.A. (“Tree Florestal”) na Re

(“Remasa”), prorrogando o prazo de duração do Plano de Liquidação para o dia 15 de Janeiro 

b) Histórico de aplicações e resgates:  

Tipo Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 07/11/2014   
Aplicação 03/06/2016   
Aplicação 15/07/2016   
Aplicação 10/10/2016   

c) Cotação atualizada: 

Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor 
BRASIL FLORESTAL 
MULTIESTRATÉGIA 31/12/2021 3.59716189 

 

747.624,02843429 
  

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

Fundos Ordens do Dia 
Nome do Fundo Assuntos Principais 

BRASIL 
FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA 
FIP 

I) Aprovação da alienação das ações 
detidas pela Tree Florestal na 
Remasa, nos termos da Proposta 
Remasa e do Parecer do Gestor 
anexo. 
II) Caso o item I seja aprovado, 
aprovar a prorrogação do prazo do 
Plano de Liquidação apresentado 
pelo Gestor, para que passe a 
prever o prazo de duração indicado 
para a finalização em 15 de janeiro 
de 2031. 
III) Caso o item I seja aprovado, 
aprovar a prorrogação do prazo de 
duração do FUNDO até 15 de 
janeiro de 2031, com a consequente 
alteração do Artigo 1º do 
Regulamento e manutenção dos 
registros das cotas em clearing 
(antiga CETIP e atual B3) pelo 
período do prazo do Plano de 
Liquidação do Fundo. 
IV) Caso o item III seja aprovado, a 
consolidação e implementação do 
novo Regulamento do 
Fundo, o qual irá vigorar partir da 
data de seu protocolo na Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. 

e) Situação da liquidação do Fundo: 

Conforme ata da reunião, ocorrida em 03 de setembro de 2021, foi deliberado em 

Assembleia Geral de Cotistas a alienação das ações detidas pela Tree Florestal 

Empreendimentos e Participações S.A. (“Tree Florestal”) na Remasa Reflorestadora S.A. 

(“Remasa”), prorrogando o prazo de duração do Plano de Liquidação para o dia 15 de Janeiro 
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Movimentação 

Valor cota Movimentação 

R$     1.000.000,00 

R$     1.000.000,00 

R$        500.000,00 

R$        500.000,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

747.624,02843429  R$  
2.689.324,66  

  

  
Resultado Final 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

m 03 de setembro de 2021, foi deliberado em 

Assembleia Geral de Cotistas a alienação das ações detidas pela Tree Florestal 

masa Reflorestadora S.A. 

(“Remasa”), prorrogando o prazo de duração do Plano de Liquidação para o dia 15 de Janeiro 
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de 2031, considerando o fluxo de pagamento e amortização constante na proposta de venda 

da Remasa. 

Fonte: Fluxo de Pagamento da Proposta de compra da Remasa

 Foi convocada uma Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos para o dia 01 

de Setembro de 2021, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

Fundo, de representes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev, e 

de representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nessa reunião, foram discutidos todos 

os principais pontos da proposta, visando definir qual seria a orientação de voto para a 

Assembleia em questão. No final, os membros do Comitê de Investimentos votaram pela 

aprovação da proposta, considerando as discussões e o parecer da Lema Consultoria.

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

trimestral da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques 

do Relatório do 4º Trimestre de 2021 são referentes às empresas investidas: 

"TreeFloresal - Com a aprovação e conclusão do processo de alienação da Remasa, no 

que diz respeito ao Fundo, as atenções passaram a ficar voltadas para três principais frentes: 

(i) o cumprimento dos acordos formatados no âmbito das renegociações implementadas; (ii) 

redução de custos fixos do Fundo; (iii) responsabilização dos envolvidos nos eventos 

irregulares identificados anteriormente.  Nesse sentido, foram iniciadas as trativas junto ao 

assessor legal para adoção das medidas cabíveis, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito 

administrativo. A expectativa é que as primeiras medidas sejam adotadas a

do próximo ano." 

"REMASA - Após aprovação assemblear, foram iniciadas as tratativas com todas as frentes 

envolvidas na estruturação da Compra e Venda,

contexto, a partir da consolidação do fluxo financeiro previsto, foram encaminhados e 

concluídos acordos com os principais credores da Tree Florestal."

de 2031, considerando o fluxo de pagamento e amortização constante na proposta de venda 

Fonte: Fluxo de Pagamento da Proposta de compra da Remasa 

Foi convocada uma Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos para o dia 01 

de Setembro de 2021, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

ema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev, e 

de representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nessa reunião, foram discutidos todos 

os principais pontos da proposta, visando definir qual seria a orientação de voto para a 

a em questão. No final, os membros do Comitê de Investimentos votaram pela 

aprovação da proposta, considerando as discussões e o parecer da Lema Consultoria.

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques 

do Relatório do 4º Trimestre de 2021 são referentes às empresas investidas:  

Com a aprovação e conclusão do processo de alienação da Remasa, no 

o ao Fundo, as atenções passaram a ficar voltadas para três principais frentes: 

(i) o cumprimento dos acordos formatados no âmbito das renegociações implementadas; (ii) 

redução de custos fixos do Fundo; (iii) responsabilização dos envolvidos nos eventos 

regulares identificados anteriormente.  Nesse sentido, foram iniciadas as trativas junto ao 

assessor legal para adoção das medidas cabíveis, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito 

administrativo. A expectativa é que as primeiras medidas sejam adotadas ao longo do 1º TRI 

pós aprovação assemblear, foram iniciadas as tratativas com todas as frentes 

envolvidas na estruturação da Compra e Venda, suas garantias e efeitos reflexos. Nesse 

contexto, a partir da consolidação do fluxo financeiro previsto, foram encaminhados e 

concluídos acordos com os principais credores da Tree Florestal." 
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de 2031, considerando o fluxo de pagamento e amortização constante na proposta de venda 

 

Foi convocada uma Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos para o dia 01 

de Setembro de 2021, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

ema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev, e 

de representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nessa reunião, foram discutidos todos 

os principais pontos da proposta, visando definir qual seria a orientação de voto para a 

a em questão. No final, os membros do Comitê de Investimentos votaram pela 

aprovação da proposta, considerando as discussões e o parecer da Lema Consultoria. 

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório 

da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques 

 

Com a aprovação e conclusão do processo de alienação da Remasa, no 

o ao Fundo, as atenções passaram a ficar voltadas para três principais frentes: 

(i) o cumprimento dos acordos formatados no âmbito das renegociações implementadas; (ii) 

redução de custos fixos do Fundo; (iii) responsabilização dos envolvidos nos eventos 

regulares identificados anteriormente.  Nesse sentido, foram iniciadas as trativas junto ao 

assessor legal para adoção das medidas cabíveis, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito 

o longo do 1º TRI 

pós aprovação assemblear, foram iniciadas as tratativas com todas as frentes 

suas garantias e efeitos reflexos. Nesse 

contexto, a partir da consolidação do fluxo financeiro previsto, foram encaminhados e 
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"TREE SERVIÇOS - O quarto trimestre de 2021 foi marcado pela c

negociações com o segundo dos três bancos credores da Sociedade, com as seguintes 

condições: Prazo de 92 meses, taxa de remuneração de CDI + 2,0% a.a., além de um bônus 

de adimplência correspondente a um desconto de 50% do saldo da dívida. O t

banco segue negociando com a Sociedade, em termos semelhantes e com expectativa de 

conclusão e assinatura dos acordos para o próximo trimestre de 2022. As condições essenciais 

do acordo já estão negociadas e aprovadas por todas as intância

documentos estão em fase de redação e ajustes entre as partes.  "

 

4.5 SINGULARE FII - REIT11 (Antigo SOCOPA FII)

 a) Apresentação do Fundo:

 O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ nº16.841.067/0001

administrado pela SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. 

foi constituído em 10 de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de 

duração indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 20

disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido concedido o seu registro de 

funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de março de 2014 após o 

encerramento da primeira oferta de cotas. 

 A primeira emissão de cotas 

de 2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido o registro de 

funcionamento pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de cotistas em 05 de março de 

2013. O CNPJ do Fundo foi obtido em 28 de agosto de 2012.

 As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores, 

residentes no Brasil ou no exterior, considerados como Investidores Qualificados, conforme 

definido na legislação em vigor, desde que tais Investido

individual de R$ 1.000 (um milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a 

correr os riscos inerentes ao mercado imobiliário. 

 O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, po

da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de 

parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) CRIs, observando a 

Política de Investimento descrita no seu Regulamento; (ii) participação

demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou 

relacionados e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do 

Fundo, conforme seu Regulamento. A parcela do Patrimôn

aplicada em Ativos Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre 

O quarto trimestre de 2021 foi marcado pela c

negociações com o segundo dos três bancos credores da Sociedade, com as seguintes 

condições: Prazo de 92 meses, taxa de remuneração de CDI + 2,0% a.a., além de um bônus 

de adimplência correspondente a um desconto de 50% do saldo da dívida. O t

banco segue negociando com a Sociedade, em termos semelhantes e com expectativa de 

conclusão e assinatura dos acordos para o próximo trimestre de 2022. As condições essenciais 

do acordo já estão negociadas e aprovadas por todas as intâncias pertinentes, de modo que os 

documentos estão em fase de redação e ajustes entre as partes.  " 

REIT11 (Antigo SOCOPA FII) 

a) Apresentação do Fundo: 

O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ nº16.841.067/0001

inistrado pela SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. – CNPJ nº 62.285.390/0001

foi constituído em 10 de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de 

duração indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 20

disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido concedido o seu registro de 

funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de março de 2014 após o 

encerramento da primeira oferta de cotas.  

A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de outubro 

de 2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido o registro de 

funcionamento pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de cotistas em 05 de março de 

obtido em 28 de agosto de 2012. 

As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores, 

residentes no Brasil ou no exterior, considerados como Investidores Qualificados, conforme 

definido na legislação em vigor, desde que tais Investidores realizem um investimento mínimo 

individual de R$ 1.000 (um milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a 

correr os riscos inerentes ao mercado imobiliário.  

O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, po

da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de 

parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) CRIs, observando a 

Política de Investimento descrita no seu Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) 

demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou 

relacionados e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do 

Fundo, conforme seu Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não esteja 

aplicada em Ativos Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre 
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O quarto trimestre de 2021 foi marcado pela conclusão das 

negociações com o segundo dos três bancos credores da Sociedade, com as seguintes 

condições: Prazo de 92 meses, taxa de remuneração de CDI + 2,0% a.a., além de um bônus 

de adimplência correspondente a um desconto de 50% do saldo da dívida. O terceiro e último 

banco segue negociando com a Sociedade, em termos semelhantes e com expectativa de 

conclusão e assinatura dos acordos para o próximo trimestre de 2022. As condições essenciais 

s pertinentes, de modo que os 

O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ nº16.841.067/0001-99, 

CNPJ nº 62.285.390/0001-40, 

foi constituído em 10 de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de 

duração indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 e pelas 

disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido concedido o seu registro de 

funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de março de 2014 após o 

teve sua distribuição durante o período de 10 de outubro 

de 2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido o registro de 

funcionamento pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de cotistas em 05 de março de 

As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores, 

residentes no Brasil ou no exterior, considerados como Investidores Qualificados, conforme 

res realizem um investimento mínimo 

individual de R$ 1.000 (um milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a 

O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, por meio 

da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de 

parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) CRIs, observando a 

direta em SPEs; e (iii) 

demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou 

relacionados e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do 

io Líquido do Fundo que não esteja 

aplicada em Ativos Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre 
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visando proporcionar aos cotistas do Fundo uma distribuição de resultados constante e o 

aumento do valor patrimonial de suas cotas.

 b) Histórico de aplicações e resgate: 

CNPJ Tipo Movimentação

16.841.067/0001-99 Aplicação

16.841.067/0001-99 Aplicação

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

16.841.067/0001-99 Venda de cotas

 

c) Cotação atualizada: 

CNPJ Fundo

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII 
 

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e 

Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

 O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

verificacao-de-lastro/ 

No 2º semestre de 2021, teve a seguinte Assembleia 

Data  
da 

reunião 

Fundos 
CNPJ Nome do Fundo

02/08/2021 16.841.067/0001-
99 

SINGULARE 
FUNDO DE 

INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO

 

 

visando proporcionar aos cotistas do Fundo uma distribuição de resultados constante e o 

aumento do valor patrimonial de suas cotas.  

b) Histórico de aplicações e resgate:  

Tipo Movimentação 
Movimentação

Data QTD de cotas Valor cota

Aplicação 28/05/2015 1.411 1.063,32037208

Aplicação 21/12/2015 880 1.135,72942427

Venda de cotas 07/03/2019 1 1.310,934880

Venda de cotas 08/03/2019 16 1.311,496188

Venda de cotas 11/03/2019 16 1.312,394763

Venda de cotas 11/12/2019 83 1.322,579891

Venda de cotas 12/12/2019 1 1.322,622049

Venda de cotas 19/12/2019 4 1.325,977445

Venda de cotas 26/12/2019 6 1.329,671511

Venda de cotas 27/12/2019 1 1.342,156442

Venda de cotas 30/12/2019 88 1.271,649834

Venda de cotas 13/01/2021 7 1.298,000000

Venda de cotas 03/03/2021 1 1.298,000000

Fundo Cotação atualizada
Data QTD de cotas Valor cota

SINGULARE FII - REIT11 31/12/2021 2050 483,45728272

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e 

Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia

No 2º semestre de 2021, teve a seguinte Assembleia do fundo: 

Ordens do Dia 
Nome do Fundo Assuntos Principais 

SINGULARE 
FUNDO DE 

INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO 

Deliberar sobre a aprovação das 
demonstrações financeiras do Fundo 
apresentadas pela Administradora, 
relativas ao exercício social 
encerrado em dezembro de 2020. 

Aprovadas, uma vez que, não 
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visando proporcionar aos cotistas do Fundo uma distribuição de resultados constante e o 

Movimentação 

Valor cota Movimentação 

1.063,32037208 R$ 1.500.345,05 

1.135,72942427 R$ 1.000.000,00 

1.310,934880 R$ 1.310,93 

1.311,496188 R$ 20.983,94 

1.312,394763 R$ 20.998,32 

1.322,579891 R$ 109.774,13 

1.322,622049 R$ 1.322,62 

1.325,977445 R$ 5.303,91 

1.329,671511 R$ 7.978,03 

1.342,156442 R$ 1.342,16 

1.271,649834 R$ 111.905,19 

1.298,000000 R$ 9.086,00 

1.298,000000 R$ 1.298,00 

Cotação atualizada 
Valor cota Valor atual 

483,45728272 R$ 991.087,43 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e 

Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

oficiais/investimentos/diligencia-e-

  
Resultado Final 

Aprovadas, uma vez que, não 
contiveram ressalvas. 
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e) Situação da liquidação do Fundo:
 

 O Fundo tem prazo de duração até 30/11/2028, conforme aprovado na 

Geral de Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a constar em seu regulamento. Tem 

cotas negociadas na B3 S.A. 

enviada uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do pa

haja compradores no preço de mercado do ativo.

 
 Eventos Subsequentes:
 
 Em Fevereiro de 2022, recebemos uma consulta de representantes da Singulare 

perguntando sobre o interesse de vendermos a posição total no FII Singulare, dentr

sistema de negociação da B3, pois haveria um investidor com interesse na compra. Visando 

identificar o preço justo da posição total, foi solicitado um estudo da LEMA para determinar o 

valor justo para a venda, considerando as características do fundo.

na reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos ocorrida no dia 29 de Março de 2022. 

Em caso de propostas de compra da participação, esses valores deverão ser utilizados como 

referência.    

 
 

4.6 VECTOR QUELUZ LAJES 

 a) Apresentação do Fundo:

 O Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 

Investimento Imobiliário (“Fundo”)

constituído em 16 de junho de 2

e nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as 

atividades em 14 de novembro de 2012 e destina

qualificados. 

 O objetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários, preferencialmente, 

por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles 

relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão,

visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de 

potencial valorização imobiliária.

  b) Histórico de aplicações: 

CNPJ Fundo

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII 

Situação da liquidação do Fundo: 

O Fundo tem prazo de duração até 30/11/2028, conforme aprovado na 

Geral de Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a constar em seu regulamento. Tem 

cotas negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, porém com baixa liquidez. Mensalmente é 

enviada uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do papel na quantidade em que 

haja compradores no preço de mercado do ativo. 

Eventos Subsequentes: 

Em Fevereiro de 2022, recebemos uma consulta de representantes da Singulare 

perguntando sobre o interesse de vendermos a posição total no FII Singulare, dentr

sistema de negociação da B3, pois haveria um investidor com interesse na compra. Visando 

identificar o preço justo da posição total, foi solicitado um estudo da LEMA para determinar o 

valor justo para a venda, considerando as características do fundo. O estudo foi apresentado 

na reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos ocorrida no dia 29 de Março de 2022. 

Em caso de propostas de compra da participação, esses valores deverão ser utilizados como 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 

a) Apresentação do Fundo: 

Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 

Investimento Imobiliário (“Fundo”), administrado pela Planner Corretora de Valores S.A., foi 

constituído em 16 de junho de 2011, sob forma de condomínio fechado, com prazo de setenta 

e nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as 

atividades em 14 de novembro de 2012 e destina-se exclusivamente a investidores 

ndo é a realização de investimentos imobiliários, preferencialmente, 

por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles 

relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão,

visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de 

potencial valorização imobiliária. 

b) Histórico de aplicações:  

Fundo Aplicação 

Data QTD de cotas Valor cota

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 07/02/2014 2.485,89680145 1.005,67328400
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O Fundo tem prazo de duração até 30/11/2028, conforme aprovado na Assembleia 

Geral de Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a constar em seu regulamento. Tem 

Brasil, Bolsa, Balcão, porém com baixa liquidez. Mensalmente é 

pel na quantidade em que 

Em Fevereiro de 2022, recebemos uma consulta de representantes da Singulare 

perguntando sobre o interesse de vendermos a posição total no FII Singulare, dentro do 

sistema de negociação da B3, pois haveria um investidor com interesse na compra. Visando 

identificar o preço justo da posição total, foi solicitado um estudo da LEMA para determinar o 

O estudo foi apresentado 

na reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos ocorrida no dia 29 de Março de 2022. 

Em caso de propostas de compra da participação, esses valores deverão ser utilizados como 

Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 

, administrado pela Planner Corretora de Valores S.A., foi 

011, sob forma de condomínio fechado, com prazo de setenta 

e nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as 

se exclusivamente a investidores 

ndo é a realização de investimentos imobiliários, preferencialmente, 

por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles 

relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, 

visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de 

Valor cota Movimentação 

1.005,67328400 R$ 2.500.000,00 
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VLJS11

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

 

 c) Cotação atualizada:

CNPJ Fundo

13.842.683/0001-76 
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII 
VLJS11

 

 d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

 No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

 O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

verificacao-de-lastro/ 

 Não tiveram atualizações nesse sentido durante o 2º semestre de 2021. Com relação 

ao início de 2022, houve a AGE que definiu a atualização do plano de liquidação das cotas B 

do fundo, conforme descrito nos "eventos subsequentes do item E abaixo":

 e) Situação da liquidação do Fundo:

 O Fundo tem cotas do tipo A e do tipo B, que contam com prazos para amortização 

diferentes.  

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 18/11/2019 foi determinado um prazo para 

amortização das "cotas tipo A" até 31/12/2020. Devido 

coronavírus, em nova Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a 

extensão do prazo para o dia 31/03/2021. A amortização dessas cotas foi finalizada no dia 

12/11/2021, conforme demonstrativo abaix

Data 

29/11/2019

31/03/2020

30/11/2020

11/03/2021

30/03/2021

05/05/2021

23/07/2021

09/09/2021

VLJS11 

VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
14/07/2016 1.019,96817360 980,42274840

QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII - 

VLJS11 
25/04/2017 951,56614120 1.050,10151220

c) Cotação atualizada: 

Fundo 
Cotação atualizada

Data QTD de cotas Valor cota
VECTOR QUELUZ LAJES 

CORPORATIVAS FII - 
VLJS11 

31/12/2021 951,56614120 1.479,53594710

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes: 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia

Não tiveram atualizações nesse sentido durante o 2º semestre de 2021. Com relação 

ao início de 2022, houve a AGE que definiu a atualização do plano de liquidação das cotas B 

do fundo, conforme descrito nos "eventos subsequentes do item E abaixo": 

ção da liquidação do Fundo: 

O Fundo tem cotas do tipo A e do tipo B, que contam com prazos para amortização 

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 18/11/2019 foi determinado um prazo para 

amortização das "cotas tipo A" até 31/12/2020. Devido aos impactos da pandemia do novo 

coronavírus, em nova Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a 

extensão do prazo para o dia 31/03/2021. A amortização dessas cotas foi finalizada no dia 

12/11/2021, conforme demonstrativo abaixo: 

Valor Histórico 

29/11/2019 1.551.927,82 Amortização "Cota Tipo A" 

31/03/2020 946.480,88 Amortização "Cota Tipo A" 

30/11/2020 517.309,27 Amortização "Cota Tipo A" 

11/03/2021 279.595,45 Amortização "Cota Tipo A" 

30/03/2021 137.949,14 Amortização "Cota Tipo A" 

05/05/2021 241.410,99 Amortização "Cota Tipo A" 

23/07/2021 141.328,54 Amortização "Cota Tipo A" 

09/09/2021 206.923,70 Amortização "Cota Tipo A" 
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980,42274840 R$ 1.000.000,00 

1.050,10151220 R$ 1.000.000,00 

Cotação atualizada 

Valor cota Valor atual 

1.479,53594710 R$ 1.421.556,61 

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias 

e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do 

oficiais/investimentos/diligencia-e-

Não tiveram atualizações nesse sentido durante o 2º semestre de 2021. Com relação 

ao início de 2022, houve a AGE que definiu a atualização do plano de liquidação das cotas B 

O Fundo tem cotas do tipo A e do tipo B, que contam com prazos para amortização 

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 18/11/2019 foi determinado um prazo para 

aos impactos da pandemia do novo 

coronavírus, em nova Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a 

extensão do prazo para o dia 31/03/2021. A amortização dessas cotas foi finalizada no dia 
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01/10/2021

12/11/2021
  
 
Eventos Subsequentes: 

O prazo final para amortização das cotas "Tipo B"era até o dia 30/04/2022, conforme 

Regulamento. Por conta disso, a Planner Corretora de Valores S.A, na qualidade de 

administradora do Vector Queluz Lajes Corporativas FII,convo

Extraordinária de Cotista para aprovar um plano de liquidação do Fundo. Visando identificar a 

melhor decisão, foi solicitado um "parecer de orientação de voto" à LEMA Consultoria. 

A AGE também foi pauta da reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

Fundo, e de representes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPre

Nessa reunião, foram discutidos todos os principais pontos do plano de liquidação, visando 

definir qual seria a orientação de voto para a Assembleia em questão. No final, os membros do 

Comitê de Investimentos votaram pela aprovação do parecer de orientaç

que acabou sendo pela aprovação da ordem do dia.

 

 4. Considerações Finais 

Este Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro teve como objetivo 

principal detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos. Foram exp

análises internas que são executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar 

minuciosamente os papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que 

recebem aplicações do FUNPREI. Além de detalhar as diligências

patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das Instituições Financeiras investidas, ou seja, 

Instituições credenciadas e que prestam os serviços de administração e/ou gestão dos ativos 

investidos. 

Desta forma, a Diretoria de Investime

com seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a 

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos 

Recursos. 

01/10/2021 149.444,90 Amortização "Cota Tipo A" 

12/11/2021 504.791,79 Amortização "Cota Tipo A" 

O prazo final para amortização das cotas "Tipo B"era até o dia 30/04/2022, conforme 

Regulamento. Por conta disso, a Planner Corretora de Valores S.A, na qualidade de 

administradora do Vector Queluz Lajes Corporativas FII,convocou uma Assembleia 

Extraordinária de Cotista para aprovar um plano de liquidação do Fundo. Visando identificar a 

melhor decisão, foi solicitado um "parecer de orientação de voto" à LEMA Consultoria. 

A AGE também foi pauta da reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos 

contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

Fundo, e de representes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPre

Nessa reunião, foram discutidos todos os principais pontos do plano de liquidação, visando 

definir qual seria a orientação de voto para a Assembleia em questão. No final, os membros do 

Comitê de Investimentos votaram pela aprovação do parecer de orientação de voto da LEMA, 

que acabou sendo pela aprovação da ordem do dia. 

. Considerações Finais  

Este Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro teve como objetivo 

principal detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos. Foram exp

análises internas que são executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar 

papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que 

recebem aplicações do FUNPREI. Além de detalhar as diligências em relação a situação 

patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das Instituições Financeiras investidas, ou seja, 

Instituições credenciadas e que prestam os serviços de administração e/ou gestão dos ativos 

Desta forma, a Diretoria de Investimento do IpojucaPrev neste relatório visou avançar 

com seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a 

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos 
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O prazo final para amortização das cotas "Tipo B"era até o dia 30/04/2022, conforme 

Regulamento. Por conta disso, a Planner Corretora de Valores S.A, na qualidade de 

cou uma Assembleia 

Extraordinária de Cotista para aprovar um plano de liquidação do Fundo. Visando identificar a 

melhor decisão, foi solicitado um "parecer de orientação de voto" à LEMA Consultoria.  

A AGE também foi pauta da reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos 

contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do 

Fundo, e de representes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev 

Nessa reunião, foram discutidos todos os principais pontos do plano de liquidação, visando 

definir qual seria a orientação de voto para a Assembleia em questão. No final, os membros do 

ão de voto da LEMA, 

Este Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro teve como objetivo 

principal detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos. Foram explanadas as 

análises internas que são executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar 

papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que 

em relação a situação 

patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das Instituições Financeiras investidas, ou seja, 

Instituições credenciadas e que prestam os serviços de administração e/ou gestão dos ativos 

elatório visou avançar 

com seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a 

transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos 
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Relatório de Visita Técnica Institucional de Diligência  

 

 Entre os dias 07 e 08 de março do ano de 2022, foi realizada pela Autarquia Previdenciária do 

Município do Ipojuca – IpojucaPrev, representada na oportunidade por: Helton Ferreira, Presidente 

Executivo do IpojucaPrev, Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Lays Fernanda 

Macário, Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, uma visita técnica de diligência nas 

principais instituições do mercado financeiro e de capitais que possuem relacionamento e distribuem 

seus produtos de investimento para os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. A visita teve o 

objetivo de acompanhar e assegurar as boas práticas de gestão exigidas pela legislação, conhecer 

melhor as equipes de trabalho e as suas perspectivas para o mercado, objetivando minimizar riscos com 

a falta de conhecimento sobre os participantes do mercado e seu histórico de atuação e desempenho.  

 

 Foi dada uma ênfase especial em ter maiores esclarecimentos sobre as instituições, observando: 

a estrutura organizacional e as inovações no processo de desempenho e execução das suas atividades 

principalmente voltadas para a área comercial e de compra e venda dos ativos; o processo de 

segregação de atividades como funcionamento do Chinese Wall;a atuação da área de compliance; a 

experiência profissional e certificações dos Gestores dos fundos; e a interpretação das organizações 

sobre o contexto econômico e social interno e externo. Especialmente sobre os fundos de investimentos 

foi relevante examinar os resultados alcançados, os esclarecimentos e as estratégias para o 

desempenho obtido e as consequências para o futuro, os métodos e as avaliações para as decisões dos 

investimentos e maiores detalhes das ações executadas para evitar o conflito de interesse dentro das 

instituições sobre as compras e as vendas dos ativos.  

 

 Os principais critérios utilizados para escolha das empresas visitadas foi a relevância destas na 

carteira atual do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, localização da sede/escritório 

e o relacionamento prévio para prosseguir com possíveis alocações futuras, tendo em vista o cenário 

econômico e as perspectivas globais. O tempo de duração de cada visita foi estimado e atendido de 

acordo com a necessidade e solicitação de cada instituição para que fossem abordados os assuntos 

previamente acordados. Em relação a carteira de investimentos, referente à posição de fevereiro de 

2022, conseguimos visitar mais de 88,17% da carteira do FUNPREI, conforme detalhamento a seguir. 

Assim, foi possível comparecer nos escritórios e sedes na cidade de São Paulo das seguintes 

instituições que possuímos aplicações:  

INSTITUIÇÕES VALOR  % S/ CARTEIRA 

CAIXA DTVM R$ 139.374.032,80 40,64% 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A* R$ 60.362.000,05 17,60% 

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM R$ 53.369.652,02 15,56% 

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS R$ 26.255.063,08 7,66% 
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM R$ 12.868.715,87 3,75% 

XP INVESTIMENTOS R$ 5.943.332,54 1,73% 

ITAÚ UNIBANCO R$ 4.233.517,63 1,23% 
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 Salientamos ainda que a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A realiza a custódia dos Títulos Públicos comprados diretamente no 

mercado que totalizam R$ 60.362.000,05 e chegam a ser 17,60% da carteira em fevereiro de 2022.  Por 

meio das distribuidoras: Privatiza Investimentos e Grid Investimentos foram realizadas reuniões com a 

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA e a OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, 

respectivamente, gestoras com grande relevância no mercado, conforme maiores detalhes que serão 

exibidos ao decorrer do relatório e foram repassados na visita.  

 

Programação Oficial 

 

 DIA 1 - 07/03/2022  (segunda-feira) 

 
Instituição: XP Investimentos  
Horário: Das 08:30 às 10:30 
Endereço: Av. Chedid Jafet, n° 75, Torre Sul, Vila Olímpia, São Paulo-SP 

 

Instituição: AZ Quest Investimentos com a participação da Privatiza Investimentos  
Horário: Das 10:40 às 12:30 
Endereço: R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758 - 15º andar, Cj 152 - Itaim Bibi, São Paulo-
SP 
 
Instituição: SulAmérica 
Horário: Das 13:30 às 14:40 
Endereço: Rua dos Pinheiros, n° 1673, 12º andar, Pinheiros, São Paulo-SP 
 
Instituição: CAIXA DTVM 
Horário: Das15:20às 16:20 
Endereço: Av. Paulista, n° 2300, Santana, São Paulo - SP 
 
Instituição: BB DTVM 
Horário: Das16:35 às 17:45 
Endereço: Avenida Paulista, n° 1230, 10° Andar, Edifício Sede BB - São Paulo - SP 
 
Instituição: Grid Investimentos com a participação da OCCAM Brasil 
Horário: Das17:50 às 19:10 
Endereço: Avenida Paulista, n° 1274, 22º andar, Bela Vista, São Paulo – SP 
 
 

 DIA 2 - 08/03/2022 (terça- feira) 
 
Instituição: BTG Pactual 
Horário: Das 10:00 às 13:50 
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, n° 3477 - Itaim Bibi, São Paulo - SP 
 
Instituição: Itaú 
Horário: Das 14:00 às 15:00 
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3500 - Itaim Bibi, São Paulo – SP 
 
*Conforme agendado previamente, na manhã do dia 08 de março de 2022 a previsão seria realizar a 
primeira visita do dia na Bradesco Asset Management – BRAM, conglomerado do Banco Bradesco que 
ainda abrange a BEM DTVM. Entretanto, foi repassado ao IpojucaPrev pelos funcionários do banco 
citado o endereço incorreto da instituição, caso que prejudicou a logística para que fosse possível seguir 
do endereço antigo e errado para o endereço novo e correto em tempo hábil, e seguir com a 
programação normal previamente definida.  
 Instituição: XP Investimentos  
 Horário: Das 08:30 às 10:30 
 Endereço: Av. Chedid Jafet, n° 75, Torre Sul, Vila Olímpia, São Paulo-SP 
 Participante Externo da Reunião: Eduardo Reichert 
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 Às 08:30 da manhã do dia 07 de março de 2022,os representantes do IpojucaPrev foram 

recebidos na XP Investimentos por Eduardo Reichert, representante da empresa, que conduziu toda a 

visita. Na sala de reuniões foram apresentados: maiores detalhes sobre o início do grupo XP e os fatos 

relevantes que impactaram sua trajetória de 2001 até os dias atuais; a equipe institucional responsável 

especialmente pelos RPPS é formada pelo próprio Eduardo que possui mais de 10 anos de experiência 

no mercado financeiro e atuou como diretor e presidente dos RPPS de Tatuí e Garulhos, e Lauter 

Ferreira que por 13 anos atuou na Caixa Econômica Federal como analista de investimentos na 

Gerência Nacional de Fundos Especiais e como Gerente Executivo na Gerência Nacional de 

Investidores Corporativos. O time dedicado a distribuição institucional para os regimes próprios é 

gerenciado por Tais Campos que possui mais de 13 anos de experiência no segmento institucional com 

passagem pelas empresas Risk Office, Quantum e Vinci Partners e é responsável pela área de 

distribuição institucional – Fundações, Seguradoras e RPPS da XP Investimentos desde 2016. 

  

 Com mais de 70 fundos distribuídos, 20 diferentes gestores, 90 clientes RPPS, e 9,1 bilhões sob 

custódia, dos quais 6 bilhões são de títulos públicos, a instituição obteve o 5° lugar na posição de 

distribuição para RPPS e é atualmente o maior distribuidor de fundos no exterior. A XP continua 

inovando nesse segmento com a disponibilização de uma plataforma exclusiva de cursos para as 

certificações do mercado e sobre os mais variados temas que cercam os regimes próprios de 

previdência social, os quais também estão disponíveis para todos os servidores e conselheiros do 

IpojucaPrev. Ademais, foi apresentado sobre as principais gestoras como: Western Asset, Morgan 

Stanley e AXA Investment Managers sugerindo até uma reunião diretamente com os gestores dos 

fundos que possuímos aplicações, os quais são distribuídos pela instituição.  

  

 Outrossim, foi tratado ainda as perspectivas para o mercado, a experiência de compra e venda 

de títulos públicos e letras financeiras de outros institutos de previdência, os fundos de crédito privado e 

suas características, os demais fundos mais relevantes que a XP distribui detalhando as estratégias e 

retratando sobre as expectativas dos gestores e do mercado em que os produtos de investimentos estão 

inseridos. Quando questionados sobre o desempenho dos fundos MS GLOBAL OPPORTUNITIES 

ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES e o AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL 

ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, foi justificado que o baixo retorno 

foi impulsionadopelo fato das ações contidas na carteira dos fundos já estarem substancialmente 

supervalorizadas pela pandemia e sendo reavaliadas pelos investidores. 

 

 Foi informado ainda que o fundo MS Global sempre buscou a apreciação de capital de longo 

prazo investindo em ações globais de empresas de alta qualidade, em mercado desenvolvidos e 

emergentes. A gestão busca empresas com vantagens competitivas sustentáveis e crescimento de longo 

prazo que gera valor, ao invés de focar em eventos de curto prazo. A seleção de ações é bottom-

upatravés de uma análise fundamentalista.Já o fundo AXA WF investe em empresas globais que se 

beneficiam da disrupção ao longo da cadeia de valor do comércio varejista e de atacado causada pela 

chegada do comércio eletrônico e a informatização e desenvolvimento da tecnologia. A estratégia utiliza 

análise fundamental e gestão ativa de ações para construir uma carteira de 40 a 60 ações. Em 

seguida,os representantes do IpojucaPrev foram conhecer a estrutura física da XP e os colaboradores 

Felipe Pina e a head, Tais Campos.  

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Página 4 de 23 

 

 
Instituição: AZ Quest Investimentos com a participação da Privatiza Investimentos  
Horário: Das 10:40 às 12:30 
Endereço: R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758 - 15º andar, Cj 152 - Itaim Bibi, São Paulo-
SP 
Participantes Externos da Reunião: José França e Walter Maciel 
 
 
 Na Az Quest, a equipe do IpojucaPrev foi recebida por José França, sócio da Privatiza Agentes 

Autônomos de Investimentos, que foi fundada em 1995 e atualmente atende apenas RPPS, a qual é a 

única distribuidora dos fundos da Az Quest no mercado. A Az Quest foi fundada em 2001 e associada ao 

Grupo Azimut em 2015 é uma das maiores e mais tradicionais gestoras independentes de fundos do 

Brasil com mais de 50 profissionais e 19 bilhões de reais sob gestão entre os mais de 60 fundos. O 

objetivo da gestora é oferecer fundos que geram retornos consistentes no longo prazo, criando valor por 

meio da excelência da equipe de atuação e se orientando em analises fundamentalista para capturar as 

melhores oportunidades nos diferentes mercados. 

 Walter Maciel Neto, CEO da Az Quest desde 2006, e reconhecido por sua ampla experiência e 

atuação por mais de 30 anos no setor financeiro, foi quem conduziu a apresentação sobre a Az Quest e 

seus fundos, principalmente voltados para renda variável cujo processo de investimento passa por 

quatro fases: análise fundamentalista, análise macro, reavaliação dos cases e fatores técnicos. O 

processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por essas quatro fases, sendo 

iniciado, conforme dito anteriormente, com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica 

que leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria 

gestão, a força de fluxo de Caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a 

governança e a perspectiva setorial. 

 Ademais, o cenário macroeconômico funciona como base, adicionando valor ao processo 

através da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, 

câmbio, inflação e de tendências fundamentais de longo prazo, no Brasil e no exterior. Fatores técnicos 

como: liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel são considerados durante a construção dos 

portfólios. Na reunião foi dada uma maior ênfase na explanação da carteira e da estratégia do fundo AZ 

QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA cujo objetivo é gerar valor aos cotistas com retorno 

consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo.  

 A carteira do fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa 

capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas 

perspectivas de crescimento. O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de 

investidores em geral, que busquem desempenho superior ao Índice BM&FBovespa Small Caps 

(“SMLL”). Por fim, foi realizada uma ampla explanação sobre o cenário econômico nacional e 

internacional, as expectativas do mercado, as perspectivas de investimentos de acordo com o cenário e 

as soluções para os investimentos de longo prazo.  

Instituição: SulAmérica 
Horário: Das 13:30 às 14:40 
Endereço: Rua dos Pinheiros, n° 1673, 12º andar, Pinheiros, São Paulo-SP 
Participantes Externos da Reunião: André Caram, Luis Garcia, Miguel Dario Sano e Giuliana Crivellaro 
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 A SulAmérica investimentos na época da visita possuía R$ 26.255.063,08 de aplicações do 

IpojucaPrev, ou seja, 7,66% da carteira estava contido nos fundos da gestora. A visita foi intermediada e 

agendada por representantes da distribuidora Performe Investimentos, a qual distribui ao IpojucaPrev os 

fundos da instituição e fica localizada na cidade do Recife no Estado de Pernambuco. Na ocasião em 

São Paulo-SP fomos recebidos por André Caram que tem mais de 25 anos de experiência no mercado e 

destes mais de 15 anos são na SulAmérica, em 2020 ele assumiu toda área comercial da asset 

liderando integralmente o relacionamento com os clientes: investidores institucionais, distribuição e alta 

renda.  

 

 A Gestora tem mais de 25 anos de história, e há 11 anos detém a nota máxima de práticas de 

gestão de fundos e baseia sua atuação na transparência, no rigoroso controle de risco e no foco em 

retornos consistentes, possui mais de R$ 48 bilhões sob gestão. Apesar da recente compra da 

SulAmérica pela Rede D’Or, o Sr. André Caram deixou claro que não ocorreu nenhum impactou 

significativo na área de investimentos da empresa, principalmente, em relação a redução de custos ou 

rompimento de liberdade. Ao invés disso, foi adquirido ainda mais autonomia para investir em tecnologia 

e ampliar a equipe de gestão.  

 

  Além disso, ainda participaram da reunião o Sr. Luis Garcia, o novo diretor de investimentos da 

SulAmérica, que assumiu o cargo em agosto de 2021, vindo da Mauá Capital onde esteve nos últimos 6 

anos e meio da sua carreira profissional, o qual possui mais de 30 anos de experiência na área de 

investimentos e visa trazer uma nova dinâmica, novos processos com integração dos setores e grandes 

reforços para a equipe da gestão; Miguel Dario Sano, Superintendente de Renda Fixa, que ingressou na 

SulAmérica em 1996 e tornou-se gestor de renda fixa de terceiros em 2003, assumindo a gestão das 

carteiras proprietárias em 2007; e Giuliana Crivellaro, Gerente de Relacionamento da SulAmérica 

Investimentos.  

  
 Primeiramente, os representantes da Gestora informaram as recentes ações realizadas pela 

empresa com a criação de um núcleo de inteligência quantitativa nomeada como área Quant, que visa 

analisar dados financeiros e econômicos e proporcionar uma maior confiança no processamento das 

informações recebidas pelos gestores dos fundos de maneira mais eficiente entre a ampla gama de 

ativos e as implicações, dada a correlação entre eles ou sinais antecedentes. O novo departamento será 

composto por Maurício Irie e Luiz Henrique da Silva, que anteriormente trabalhavam na empresa 

Quantco e Stephen Yang que já atuava na SulAmérica. Logo após, Miguel Sano começou sua 

apresentação expondo o panorama econômico, evidenciando o cenário global e doméstico e o impacto 

do contexto atual para os ativos de renda fixa.  

 

 Além disso, o Sr. Miguel ainda apresentou o resultado do ano de 2021 do Fundo SUL AMÉRICA 

JURO REAL CURTO FI RF LP, o qual obteve um alpha negativo de -5,04% no ano de referência, tendo 

em vista que suas maiores perdas foram em posições aplicadas no pré-fixado. Com a elevação 

inesperada da inflação, na ocasião da mudança do indexador do Teto de Gastos, que levou ao stop-loss 

mesmo com utilização de 30% do risco, dado o movimento muito intenso do pré e com operações de 

arbitragens, que romperam níveis históricos de 15 anos. O Gestor também citou as mudanças e os 

aprendizados adquiridos em 2021, como: chegada do novo CIO Luís Garcia, criação da área Quant, 
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realizações de simulações históricas com métricas de riscos diferentes para otimizar o resultado, o 

reforço da área econômica com mais pesquisas e consultorias externas para a melhor análise dos 

cenários, criação de uma rotina com mais reuniões e o fato de trabalhar mais a favor dos ciclos de 

política monetária. Ademais, foi explanada a posição atual do fundo e as justificativas para a estratégia 

atualmente utilizada.  

 

 Diante do contexto e dos maiores esclarecimentos solicitados pelo IpojucaPrev sobre o melhor 

desempenho dos fundos de renda variável da Gestora, foi evidenciado que apesar do seu resultado que 

se distancia do objetivo que é ter uma gestão ativa e retornos que superam o benchmark, tendo em vista 

o desempenho de -20% contra o Ibovespa de -11,9% resultado que foi claramente decepcionante. 

Entretanto, o Fundo SUL AMÉRICA EQUITIES FIA, apesar disso, em nenhum momento rompeu a sua 

disciplina de investimento e estilo, o qual sempre buscou oportunidades de retorno atrativo e uma visão 

prospectiva para os próximos 12 meses, que identifica clara assimetria de risco favorável à valorização 

das ações no curto e médio prazo. Por fim, maiores detalhes sobre as ações executadas até o momento 

e os argumentos para as decisões, explicações sobre os principais setores investidos no portfólio e as 

principais empresas investidas no portfólio foram repassadas. 

 
Instituição: Caixa DTVM 
Horário: Das 15:20 às 16:20 
Endereço: Av. Paulista, n° 2300, Santana, São Paulo – SP 
Participantes Externos da Reunião: Vinicius Borini e Luan Augusto 
 
 
 O principal ponto abordado na reunião foi saber sobre o braço de gestão de fundos de 

investimento da Caixa Econômica Federal - CEF, na qual a CEF detém 100% do seu capital social. 

Segundo o cronograma apresentado na reunião, a constituição da Caixa DTVM ou Caixa Asset foi 

aprovado em julho de 2020 na ocasião também foi deliberado sobre: o estatuto Social, a estrutura 

organizacional e de governança, a migração das atividades de gestão de veículos de investimentos 

líquidos e estruturados, e o aporte de capital na subsidiária. A Caixa DTVM se habilitou perante a 

Comissão de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório n° 19.043, de 31 de agosto de 2021, tendo 

aderido também, aos códigos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais, pertinentes as suas atividades. 

 

 Em setembro de 2021, o BACEN autorizou o funcionamento da instituição e no dia 16 de 

novembro de 2021 foi realizada a assinatura do acordo de exclusividade entre a CEF e a Caixa Asset, o 

acordo comercial entre as partes foi aprovado nas instâncias de governança da Caixa, pelo qual a CEF 

confere à Caixa DTVM o direito de exclusividade na prestação de serviços de gestão de recursos em 

veículos de investimento em que a Caixa seja Administradora Fiduciária e Distribuidora, e do mesmo 

modo a Caixa tem a exclusividade na prestação dos serviços de administração fiduciária e de 

distribuição de veículos de investimento no âmbito da Rede de Distribuição Caixa nos veículos de 

investimento geridos pela Caixa DTVM. Já no dia 18 de novembro de 2021 foi o início da migração da 

receita dos fundos. 
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 Ainda segundo os dados repassados pelos Senhores Vinicius Borini e Luan Augusto, 

representantes da instituição que conduziram a visita, a Caixa Asset é a 1ª líder na gestão de fundos 

para o segmento de Regime Próprio de Previdência Social; possui R$ 146 bilhões sob gestão em fundos 

de investimentos exclusivos e R$ 438 bilhões de patrimônio líquido sob gestão; 386 opções de 

investimentos entre fundos e carteiras administradas; 2ª maior gestora de fundos nos segmentos do 

setor público; 3ª maior gestora de Fundos para Varejo Alta Renda; 4ª maior gestora de fundos no setor 

Entidade Aberta de Previdência Complementar Privada; 7,1% de marketshare; rating “Excellent” pela 

Fich Rating em dezembro de 2021 e possui muitos prêmios conquistados.  

 

 Foi exposto ainda que a separação das atividades praticadas nos fundos da Caixa possibilitou 

maior segregação das funções nos ativos e culminou com a criação de áreas importantes na nova 

empresa constituída, como: GN soluções de TI para ativos de terceiros e GN Controladoria e Finanças. 

Ademais, foi expressa a perspectiva dos analistas sobre o cenário internacional e doméstico, a carteira 

atual do IpojucaPrev e a posição sugerida pelos analistas de como seria a carteira ideal, tendo em vista 

a economia atual,recomendações como: manter a posição conservadora na renda fixa e na gestão ativa, 

reduzir a exposição em fundos passivos e de renda fixa longos, maior utilização de fundos 

multimercados, manutenção na posição em ações no Brasil e em investimentos no exterior com variação 

cambial foram aconselhadas. Por último, maiores detalhes sobre algumas opções do portfólio da Caixa 

foram fornecidos. 

 
 
Instituição: BB DTVM 
Horário: Das16:35 às 17:45 
Endereço: Avenida Paulista, n° 1230, 10° Andar, Edifício Sede BB - São Paulo - SP 
Participantes Externos da Reunião: Hudson Menezes e Diogo Dinarte 
 
 
 Na sede do Banco do Brasil em São Paulo, os representantes do IpojucaPrev foram recebidos 

pelos funcionários da Gerência de Assessoria para investimentos do Banco do Brasil Diogo Dinarte e 

Hudson Menezes, que conduziu toda a reunião. A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM), 

subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., atua no mercado com a atividade principal de administrar, 

gerir e distribuir os fundos de investimento e as carteiras administradas.  

 

 A Moody’s, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo, atribuiu à BB DTVM 

o rating MQ1, excelência em qualidade de gestão. O conceito certifica o alto grau de autonomia 

concedido à BB DTVM na realização de seus processos, agregando, dessa forma, grande valor à 

instituição. Ainda no segundo semestre a BB DTVM atingiu o nível 1 pela terceira vez consecutiva em 

sua terceira participação no 5° Ciclo do Indicador de Governança – IG-SEST é um instrumento de 

acompanhamento contínuo do Ministério da Economia. A reunião teve como agenda discutir o cenário  

macroeconômico, projeções, curva de juros, diversificação e sugestões de alocação.  

 No cenário macro em relação ao mercado externo foi explanado sobre o PIB Global, inflação e 

política monetária, já em relação ao mercado doméstico foi esclarecido sobre o PIB, política fiscal e 

inflação. As projeções comparativas entre as previsões do BB e os relatórios de Marcado FOCUS que é 

divulgado pelo Banco Central do Brasil também foram repassadas informações sobre: PIB, IPCS, 

Câmbio e SELIC.  
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 Algumas sugestões sobre futuras aplicações foram abordadas, demonstrando ainda o objetivo 

do fundo, a janela de captação, vantagens da gestão, aderência regulatória e benefícios, além de 

constar informações complementares relevantes, como: tipo de cota, aplicação mínima, débito em conta 

na aplicação, conversão de cotas no resgate, crédito em conta no resgate, taxa de administração e prazo 

de carência.  

 

 Para os ativos de renda variável foram expostos alguns dados e gráficos, como: a comparação 

entre os retornos em diferentes janelas de tempo e o benchmark do fundo, patrimônio líquido dos últimos 

12 meses, data do inicio de atividade do fundo, taxa de administração, taxa de performance, aplicação 

mínima, informações de risco, como: VaR, volatilidade e índice de Sharpe. A carteira de alguns fundos 

foi aberta e as estratégias de aplicações também foram explicadas com maiores detalhes na reunião. 

Por fim, o Sr. Hudson levou os representantes do IpojucaPrev para conhecer a estrutura física da sede 

da instituição e aproveitou para falar um pouco mais da filial da BB DTVM que fica em São Paulo e como 

a instituição se mantém convergente com a sede que fica situada no Rio de Janeiro.  

 
 
Instituição: Grid Investimentos com a participação da Occam Brasil 
Horário: Das17:50 às 19:10 
Endereço: Avenida Paulista, n° 1274, 22º andar, Bela Vista, São Paulo – SP 
Participantes Externos da Reunião: Gustavo Trancoso, Pedro Menezes e Paulo Val 
 
  

 Na Grid Investimentos os servidores da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca – 

IpojucaPrev foram recepcionados pelo Sr. Gustavo Trancoso, sócio da Grid Investimento, escritório de 

Agente Autônomos de Investimentos fundado em 2018 e que finalizou esse mesmo ano com o portfólio 

de gestores formado pela Plural Investimentos, Icatu Vanguarda, Equitas e ARX Investimentos. Em 2019 

a Occam Brasil também ingressou no portfólio de gestores da distribuidora que em 2020 alcançou a 

marca de 3,3 bilhões de valor distribuído no segmento institucional. Primeiramente, foi realizada uma 

apresentação sobre a empresa, os sócios e as instituições que atualmente eles possuem contratos 

ativos de distribuição.  

 

 Outrossim, representantes da Occam também participaram da reunião para expor sua formação, 

estratégias e forma de atuação. A Occam surgiu de um spin-off da Brasil Plural Gestão de Recursos, 

onde grande parte da atual equipe trabalhou junta por mais de 10 anos. O processo de investimento da 

instituição se baseia em comitês periódicos com reavaliação constante da carteira e discussões de 

novas potenciais posições, contendo uma mesma metodologia de investimento em todas aplicações e 

extinguindo possíveis conflitos de interesse, conforme mencionado pelo Sr, Pedro Menezes.  

 

 Ademais, foi mencionado ainda que a gestora parte da avaliação do cenário econômico, da 

análise fundamentalista, quantitativa e do rigoroso monitoramento de risco para elaborar sua carteira de 

investimento, buscando atuar em todos os segmentos do mercado, visando obter os maiores retornos 

ajustados ao risco para seus clientes. Depois de demonstrar maiores detalhes sobre a gestora, a carteira 

atual e justificar os papéis aplicados no fundo foi feita ainda uma grande explanação sobre o cenário 

econômico pelo Sr. Paulo Val que também retratou suas perspectivas para a economia, principalmente 

local.  
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 Por conseguinte, foi dada maior ênfase na reunião ao fundo OCCAM FIC FIA, que iniciou suas 

atividades no mês de abril do ano de 2010. Logo após, o Sr. Gustavo Trancoso ainda falou sobre a sobre 

os principais fundos da Gestora Icatu Vanguarda, que foi criada em 1998 com mais de 3 bilhões sob 

gestão. Já em 2000 o Icatu Investimentos se associou com a BBA Capital Asset Management criando o 

BBA Icatu, o grupo Icatu se desfez da sua participação na BBA Investimentos a qual foi vendida 

posteriormente para o Banco Itaú, atualmente a gestora possui mais de 52 bilhões sob gestão e grande 

prestígio no Brasil e no exterior. Por fim, os representantes do IpojucaPrev conheceram a estrutura física 

da Grid Investimentos e mais especificamente seu BackOffice.  

 
 
Instituição: BTG Pactual 
Horário: Das 10:00 às 13:50 
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, n° 3477 - Itaim Bibi, São Paulo – SP 
Participantes Externos da Reunião:Rodrigo Rocha,Gabriel Kami, Guilherme Mattioli, Marcos Xavier, 
Laércio Henrique, João Scandiuzzi e Ricardo costa 
 
 
 A BTG Pactual Asset Management é uma das maiores gestoras independentes da América 

Latina com presença internacional e atualmente é controlada 100% por seu único sócio que é o Banco 

BTG Pactual S.A. O portfólio dos fundos fica sob a responsabilidade de uma equipe de gestão, cada 

membro da equipe atua em seu mercado de especialização, na prática é como se existisse um único 

portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos fundos em função de seus perfis de risco e 

objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os mandatos específicos, minimizando a possibilidade de 

haver posições direcionais opostas entre os fundos. Em junho de 2021 a Fitch Rating reafirmou como 

‘Excelente’ o rating de qualidade de Gestão de Investimentos BTG Pactual Asset com a perspectiva do 

rating estável.  

 

 Rodrigo Rocha e Gabriel Kami, que atuam na área de distribuição institucional e atendem 

ativamente o RPPS de Ipojuca, os quais estiveram presentes em toda visita, explanaram sobre a 

estrutura organizacional do banco, os principais nomes que estão no organograma da companhia, 

novidades de governança e consequentemente de gestão, formas e estratégias de atuação. Em seguida 

foi conhecida a estrutura física da instituição e a separação dos setores. 

 

 Em conversa, Rodrigo Rocha comentou que a BTG tem o controle de uma Instituição Financeira 

chamada Enforce, que atua na gestão de ativos estressados, tendo mais de 35 de bilhões de reais de 

ativos nessas condições. Considerando que o IpojucaPrev detém alguns ativos estressados, surgiu a 

possibilidade de repassarmos informações para análise da equipe de fundos estruturados e mais 

especificamente o setor jurídico da Enforce. Dessa forma, poderiam ser discutidas as melhores soluções 

para os casos presentes na carteira. 

 

 A primeira apresentação especificamente sobre os fundos foi feita por Guilherme Mattioli,que faz 

parte da equipe de crédito do BTG que é composta por 7 pessoas e que habitualmente realizam duas 

reuniões dos comitês de crédito por semana,  visando analisar o fundo para estabelecer um limite por 

emissor exclusivo para a Asset sempre respeitando as regras de diversificação vigentes na legislação de 

fundos, bem como os mandatos específicos de cada produto. As análises elaboradas consideram 
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principalmente a capacidade de pagamento dos emissores, embora considerem também os riscos de 

imagem, custódia e de entrega do ativo. Além de expor com maiores detalhes o processo de seleção de 

ativos de crédito foi ainda mencionado que existe um monitoramento diário do risco de mercado e 

liquidez das carteiras. 

 

 Mattioli ainda explanou sobre a composição da indústria de fundos que segue crescendo, 

principalmente com a contribuição dos fundos de Renda Fixa que fez com que os valores chegassem a 

mais de 6.9 trilhões em dezembro de 2021. A porcentagem do patrimônio líquido de fundos alocados em 

papéis de renda fixa Corp também vem crescendo de forma consistente nos últimos meses estando em 

11,9% em maio de 2021 e 14,1% em janeiro de 2022 sendo a porcentagem sob o PL da indústria de 

fundos de renda fixa que apesar de fortes resgates no início da pandemia, atualmente, voltaram a 

apresentar captações positivas consecutivas com captações fortes a partir do 2° semestre de 2021. 

Ainda foi evidenciado sobre a performance das debêntures, a qualidade de crédito, maiores detalhes 

sobre o mercado primário e mercado secundário para o segmento, o qual encontra-se com 

oportunidades de fechamento por seu nível de spread e de acordo com o cenário econômico atual. 

Sobre o fundo BTG CORP I e CRED CORP IPCA foi demonstrada a sua rentabilidade em diferentes 

janelas de tempo, o patrimônio liquido, as principais empresas emissoras, a divisão estratégica por setor 

e as porcentagens por classificação de rating dos papéis.  

 

 O segundo ponto abordado pelos representantes do BTG Pactual foi feita por Marcos Xavier que 

ciente da nova Resolução CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021, que unificou os ativos emitidos 

por instituições financeiras, para fins de melhoria da gestão da carteira pelos RPPS e dos instrumentos 

de controle por parte da supervisão criou a oportunidade de investimentos em letra financeira. Foi 

abordado na oportunidade o conceito de letras financeiras, a relação risco-retorno dos títulos emitidos 

por uma instituição financeira, principais indicadores de remuneração das LFs, a custódia das LFs e a 

comparação entre o prazo e as taxas indicativas de remuneração entre as NTNB’s, letras financeiras 
sênior e letras financeiras subordinandas.  

 

 Tendo em vista que a letra financeira é emitida por instituições financeiras com a finalidade de 

captar recursos de longo prazo e, em contrapartida, oferecer aos investidores uma rentabilidade mais 

atrativa em razão do prazo mais longo do investimento. Marcos Xavier trouxe ainda uma visão geral do 

BTG Pactual com o viés de demonstrar que a instituição assim como os maiores bancos do Brasil está 

no segmento 1 da classificação do sistema financeiro nacional, teve um exemplar resultado no resumo 

do desempenho de 2021 demonstrado com evidencia o recorde de receita e lucro líquido com ROAE de 

20,3%. Foi comentado ainda sobre: os ratings, a expressiva marca de ter 326 bilhões de NNM em 2021 

e o total de mais de 980 bilhões de AuM e WuM, o crescimento da empresa combinado com a alta 

qualidade do portfólio de crédito e a base defunding e os destaques e prêmios recebidos pela atuação da 

instituição com temas, como ESG e Impact Investing. 

 

 Ademais, foi demonstrado: o resumo com as receitas e os principais fatos relevantes que 

impactaram os resultados das áreas de negócio do banco; o resumo das despesas; principais 

indicadores e o balanço patrimonial com os devidos comentários pertinentes. Gabriel Kami ainda 
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sinalizou a possibilidade de criação da carteira administrada exclusiva para o IpojucaPrev que visa  

realizar aquisições de títulos públicos e/ou privados com NTN-Bs que remunerem no mínimo a meta 

atuarial do RPPS e tenham marcação na curva para os ativos que seriam comprados diretamente pela 

mesa de renda fixa da BTG Pactual Asset no mercado primário ou secundário, a qual contaria ainda com 

as letras financeiras e os CDBs adquiridos quando fosse o caso. Além disso, a carteira administrada teria 

taxa administrativa e custódia zero, ou seja, seria realizada com custo zero.  

 

 Sobre o desempenho da renda variável o Sr. Laércio Henrique, que é analista desse segmento 

determinou que seria abordado na sua apresentação o cenário macroeconômico, o fundo absoluto e a 

volatilidade em relação ao mercado. Primeiramente, foi explicado o fundamento do investimento em 

bolsa mostrando o gráfico de comparação entre o valor do Ibovespa e a taxa de desconto; o valor do 

Ibovespa e o lucro operacional; o valor do Ibovespa e o lucro; a performance do Ibovespa nas crises em 

relação a queda e a sua performance em 12 e 24 meses.  

 

 Conforme questionamentos feitos pelo Sr. Marcelo Marinheiro sobre o desempenho bem abaixo 

do benchmark do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA foi evidenciado por Laércio 

números relevantes sobre o fundo mencionado, como: o retorno acumulado desde o início do fundo; o 

alpha acumulado; o retorno anualizado e o track record. Além de esclarecer as estratégias e os 

diferenciais do fundo, salientando a filosofia de investimento, a rentabilidade e esclarecendo os pilares 

de investimento que são: o alinhamento e preservação de capital; concentração e convicção, em que as 

10 maiores posições do fundo costumam representar de 60 a 80% do portfólio do ativo; conhecimento 

profundo, alocando o capital nas empresas que os gestores possuem alto grau de conhecimento; e 

qualidade, focando na qualidade de gestão, com execução comprovada e alinhamento de interesse entre 

executivos e acionistas.  

 

 Além disso, foi detalhada a equipe de renda variável explicando as atribuições e o tempo de 

empresa de cada colaborador; o gráfico que exemplifica o retorno do fundo desde seu início comparando 

seu resultado com diferentes benchmarks de maneira acumulada e anualizada; performance acumulada; 

a rentabilidade do fundo em momentos de grande instabilidade do mercado com fatos impactantes e a 

comparação percentual em janelas de tempo diferentes. Em relação aos ativos contidos na carteira do 

fundo foi exposta a comparação entre o portfólio do fundo e os ativos contidos no Ibovespa e a 

exposição da carteira por setor, além de ser esclarecido os principais detratores e as ações com maior 

volume que fazem parte da carteira do fundo e a estratégia para melhorar o resultado do ativo.  

 

 Foi evidenciado ainda que os gestores adotaram a estratégia de long only concentrada no Brasil, 

que sempre seguiu de acordo com o processo e o viés de investimentos da instituição, respeitando a 

filosofia de compra em detrimento de empresas medianas com valuation aparentemente descontado. 

Outrossim, uma característica comum das empresas investidas é o alto crescimento de lucros futuros, 

uma vez que essas empresas ganham participação de mercado com consistência, por serem mais 

eficientes que seus competidores e também por terem uma série de projetos com retornos atrativos 

mapeados. Entretanto, empresas com essas características sofreram mais que a média de mercado nos 

últimos meses, tendo o contexto econômico e social do mercado e suas consequências. 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Página 12 de 23 

 

 

 Assim, a exposição que já existia na carteira em setores como, consumo e tecnologia foram mais 

impactados, enquanto empresas de commodities tiveram um ano positivo justamente pela dinâmica de 

preços mais favorável, o que explica a performance superior do Ibovespa frente ao BTG PACTUAL 

ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI. Já em 2021 foi evidenciado que buscou-se reduzir a exposição 

em ativos ligados ao varejo eletrônico, muito impactado pela alta nas taxas de juros, e empresas que por 

motivos específicos tiveram deterioração na dinâmica de seus negócios. 

 

 Como aprendizado em relação ao resultado fora do esperando foi salientado que a equipe de 

gestão do fundo atualmente busca empresas de alta qualidade e que possuem dinâmica própria nos 

seus negócios, que historicamente vão bem independentemente do ciclo econômico. Entre os 

incrementos de posição desde o segundo semestre de 2021 ao início de 2022, foram citadas as 

empresas no setor de farmácias, utilidade e energia. Além de investir seletivamente em algumas 

companhias de commodities que estão com fundamentos sólidos e que por sua vez aumentam a 

exposição do fundo a mercados externos em moedas fortes.  

 

 A última exposição do dia foi feita por João Scandiuzzi e Ricardo costa que abordaram o cenário 

e as soluções de investimentos no exterior com ênfase em evidenciar o panorama econômico externo 

atual e quais são as expectativas do banco para esse cenário.  Foi evidenciado que o setor faz parte de 

uma estrutura global com escritórios espalhados pelos EUA, Europa e América Latina com mais de 95 

bilhões sob gestão, cerca de 1100 portfólios geridos e com 31 especialistas em investimentos na equipe. 

Ainda foi demonstrada a equipe de gestão e maiores detalhes sobre o portfólio solution. Ademais, foi 

evidenciando os motivos para investir no exterior, como: a baixa representativa do mercado de capital 

local, a alta correlação entre o mercado local e os demais países com economia emergente, alta 

correlação entre os ativos locais, desafio de alocação de risco de forma eficiente e eficiência na alocação 

de risco.  

 

 O processo de investimento para aplicação em fundos no exterior é realizado por um processo 

extenso e minucioso, entre as principais etapas estão a seleção dos gestores que engloba 5 etapas e 

entre elas o rigoroso processo de Due Diligence perante as gestoras estrangeiras; a análise quantitativa, 

que utiliza métricas importantes e auxilia na montagem da carteira ótima; revisão das teses de 

investimento e o monitoramento dos riscos. Ademais, foi exposto o portfólio modelo do fundo BTG 

PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITY BRL FIA IE o qual contempla 90% da carteira em equity 

e 10% em cashe e as alterações na tática da gestão do fundo em 2021 com as devidas justificativas. 

Demais pontos relevantes exibidos na reunião foi a performance realizada, as características do ativo da 

BTG e por fim um resumo sobre as principais gestoras no exterior, as quais os fundos são distribuídos 

pela BTG, na qual foi demonstrando o overview, a equipe de gestão do produto, maiores detalhes sobre 

o produto, a rentabilidade e demais detalhes sobre os principais fundos das gestoras de recurso.  

 
Instituição: Itaú 
Horário: Das 14:00 às 15:00 
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3500 - Itaim Bibi, São Paulo – SP 
Participantes Externos da Reunião: César Henrique Domingos  
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 A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Banco Itaú Unibanco, a 

qual foi fundada em 1957 e tem mais de 64 anos de atuação e é atualmente uma das maiores gestora 

privada de recursos do Brasil, com R$ 757 bilhões de ativos sob gestão, 14,6% de market share e 2,9 

milhões de clientes. A estrutura da instituição conta com mais de 200 profissionais que atuam em 

escritórios nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Nova Iorque, Santiago, Bogotá e Buenos 

Aires. Foi informado que a empresa tem como diferencial a elaboração de estratégias de investimento 

construídas com base em pesquisa e sofisticação de análise, além de reforça sua estrutura 

organizacional para ampliar sua atuação internacional e ser referência global de investimentos em 

países emergentes, conforme informações.  

 

 A reunião foi agendada por Tiago Patu que faz parte da área comercial, atende o RPPS de 

Ipojuca, e é o principal elo entre o fundo previdenciário, o banco Itaú e a Itaú Asset Management, no 

momento da visita o Itaú possuía mais de R$ 4 milhões de recursos do FUNPREI, ou seja, 1,23% dos 

seus recursos totais. Na ocasião os servidores do IpojucaPrev foram recebidos por César Henrique 

Domingos que começou a reunião expondo principalmente as perspectivas do banco para o mercado 

financeiro brasileiro e no exterior e as expectativas para o futuro, expondo ainda as projeções para a 

taxa selic, o PIB e os demais indicadores relevantes para acompanhar o avanço do país e do mundo.  

 

 Depois de abordar e explicar o cenário econômico global, César explanou brevemente sobre os 

fundos contidos na prateleira do Itaú comentando detalhadamente as estratégias, os enquadramentos 

segundo a Resolução CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021 que os fundos estão alocados e 

fazendo comparações de retornos e índices com fundos de outras gestoras, por fim foi apresentada a 

estrutura física da sede do Itaú Asset Management e a visita foi encerrada.  
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 Instituição: XP Investimentos  
 Participante Externo da Reunião: Eduardo Reichert 
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 Instituição: AZ Quest Investimentos com a participação da Privatiza Investimentos  
Participantes Externos da Reunião: José França eWalter Maciel 
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 Instituição: SulAmérica 
Participantes Externos da Reunião: André Caram, Luis Garcia, Miguel Dario Sano e Giuliana 
Crivellaro 

 

 
 

 Instituição: Caixa DTVM 
Participantes Externos da Reunião: Vinicius Borini e Luan Augusto 
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 Instituição: BB DTVM 
Participantes Externos da Reunião: Hudson Menezes e DiogoDinarte 
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 Instituição: Grid Investimentos com a participação da Occam Brasil 
Participantes Externos da Reunião: Gustavo Trancoso, Pedro Menezese Paulo Val 
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 Instituição: BTG Pactual 
Participantes Externos da Reunião: Rodrigo Rocha,Gabriel Kami, Guilherme Mattioli, Marcos 
Xavier, Laércio Henrique, João Scandiuzzi e Ricardo costa 
 
 

 
 
 

 
 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Página 20 de 23 

 

 

 
 

 
 

  
 

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Página 21 de 23 

 

 Instituição: Itaú 
Participantes Externos da Reunião: César Henrique Domingos  
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(081) 3551-0981 | 3551-2523

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo 
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 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da
Política de Investimento - Maio/2022;

 02 – Proposta de Alocação para Julho/2022;

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

 04 – Fato Relevante do Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento
Multimercado, inscrito no CNPJ sob o n° 44.602.982/0001-67;

 05 – Consulta Formal de Cotistas do Singulare Fundo de Investimento
Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 16.841.067/0001-99;

 06 – Divulgação sobre o Curso de Capacitação para as Novas Certificações;

 07 – Exposição do Relatório Semestral de Diligência de Verificação de Lastro;

 08 – Prestação de Contas referente a maio de 2022 – Diretoria Administrativa e
Financeira;

 09 – Prestação de Contas do Presidente.
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INSTITUIÇÃO CNPJ PRESTADOR

RJI CORRETORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.066.258/0001-30
ADMINISTRADOR /

CUSTODIANTE

PLANNER CORRETORA DE 
VALORES S/A

00.806.535/0001-54 ADM

* A Planner que continuou como suspensa no mês de maio pelo novo processo de
credenciamento de 2022 chegou a enviar alguns documentos no mês de junho, que
não foram suficientes para credenciar sem ressalvas a instituição.
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 Curso para nova certificação

 Dias: Do dia 17 ao dia 18 de 
Agosto 

 Horário: Das 08h às 18h 

 Professor: José Marcos –
Gestor de Recursos do Regime
Próprio de Previdência Social
do Recife - RECIPREV

 Local: Centro de Formação
Professora Nadir da Costa
Monteiro localizado às margens
da PE-60 (R. Ana Maria
Dourado, 51 - Ipojuca, PE,
55590-000)

D4Sign 3df72db6-3c0e-4c94-89a0-391357c0424a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo evidenciar o
acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das principais
informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca -
FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do Regime
Próprio de Previdência Social- RPPS no ano de 2021.

 Ressaltamos que a Resolução n° 4.963, de 25 de novembro de 2021 só passou a entrar em
vigor a partir de 03 de Janeiro de 2022, não sendo considerada para esse relatório. Além disso,
também foi considerada a Política de Investimentos vigente para o ano de 2021.

 As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório foram as
seguintes:

◦ Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e demais
atualizações;

◦ Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011 e demais
atualizações;

◦ Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014; e a

◦ Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2021.

 O Relatório de Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para as
análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2021.
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 Critérios analisados:
- Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas, nos quais serão avaliados

itens em relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em
carteira.

◦ Credenciamento das Instituições Financeiras;

◦ Identificação do atendimento ao art. 15;

◦ Volume de Recursos Sob Administração e Gestão;

◦ Qualidade de Gestão e Ratings;

◦ Solidez Patrimonial;

◦ Padrão ético de conduta e exposição a risco reputacional;

◦ Regularidade Fiscal e Previdenciária; e as

◦ Reuniões com Instituições Financeiras Investidas.

- Critérios referentes aos Ativos Investidos”, nos quais serão examinadas as informações e
classificações referentes aos fundos.

- Enquadramento das alocações em relação à Política de Investimentos;

- Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos;

- Análise dos Riscos;

- Risco de Mercado;

- Risco de Liquidez;

- Risco de Solvência; e

- Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark.
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CNPJ FUNDO ENQUADRAMENTO

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações - Art. 8º, IV, a

13.633.964/0001-19
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 

LP
FI em Direitos Creditórios - Cota 

Sênior - Art. 7º, VII, a

16.841.067/0001-99 SINGULARE FII - REIT11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

13.842.683/0001-76
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -

VLJS11 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

- Fundos Estressados: 

-* Foram apresentados sobre os fundos estressados os seguintes pontos:

- Apresentação do Fundo;

◦ Histórico de aplicações e Resgates;

◦ Cotação atualizada;

◦ Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes; e a

◦ Situação da liquidação do Fundo.
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