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ATA N° 03/2022 – Conselho Deliberativo 

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022, realizada no dia 29 de março de 2022. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas foi realizada de forma 

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

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

IpojucaPrev, a terceira reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo e Lucas Cabral, representantes 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, 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, 

Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de 

Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Anderson Jofre Gomes Da Silva, 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 do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, 

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

reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de 

Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. 

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

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

desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas: 

 

01 – Exposição da nova Portaria do Comitê de Investimentos;  

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

Fevereiro/2022;  

03 – Proposta de Alocação para Abril/2022; 
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04 – Atualizações sobre o Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 

16.841.067/0001-99; 

05 – Retificação da Política de Investimentos para o ano de 2022; 

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

07 – Resultado da Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em 

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

08 – Convite para a Live sobre as Novas Certificações para os RPPS’s; 

09 – Deliberação sobre a Avaliação Atuarial do ano de 2022 (Data-base 31/12/2021); 

10 – Prestação de Contas de Fevereiro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; e 

11 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.   

 

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

expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, 

juntamente com os documentos pertinentes. 

 

01 – Exposição da nova Portaria do Comitê de Investimentos: Conforme evidenciado nas últimas 

reuniões dos órgãos colegiados, o IpojucaPrev estava no aguardo da nova Portaria do Comitê de 

Investimento, a qual foi enviada ao IpojucaPrev por meio do Ofício n° 0569, de 24 de março de 2022. A 

designação dos novos membros para compor o Comitê de Investimento foi por meio da Portaria n° 6157, de 

15 de março de 2022, a qual estabeleceu que o Presidente do Comitê de Investimentos é o Sr. Tacyto T. 

Morais de Azevedo, matrícula n° 69724, e que a referida portaria entraria em vigor na data da sua publicação 

com efeitos a partir do dia 31 de janeiro de 2022. Outrossim, a conselheira Aline Melo de Freitas, 

representante do Poder Legislativo, foi parabenizada pelo Sr. Marcelo Marinheiro por sua aprovação na 

Certificação CGRPPS da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais - 

APIMEC  e dessa forma renovou sua certificação até o dia 23 de março de 2026. Ademais, os decretos que 

normatizam o funcionamento do Comitê de Investimento foram explanados novamente, objetivando relembrar 

as atribuições do órgão e a importância do engajamento dos membros titulares e suplentes para o seu pleno 

funcionamento.  

 

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

Fevereiro/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 apresentada a carteira no mês de fevereiro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade 

para resgate, sua carência, o saldo no final de fevereiro, 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 
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e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com a 

Resoluções CMN n° 4963, de 25 de novembro de 2021 e a política de investimento do IpojucaPrev. Também 

foi mostrada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e 

subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos 

benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de 

fevereiro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de fevereiro, 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 -

0,66% e da meta atuarial de 1,37%. Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 

fevereiro de 2019 até fevereiro 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 

detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos 

ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e foi 

encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho 

Deliberativo que participaram da reunião aprovaram por unanimidade o relatório. 

 

03 – Proposta de Alocação para Abril/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, no qual foi feita uma proposta de realocação dos ativos, focando na parte de 

renda fixa. Os resgates sugeridos foram: Resgate total do Fundo Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, 

devido ao fato do fundo não estar desempenhando bem. Foi feita, inclusive, uma reunião presencial com 

parte da equipe de gestão do referido fundo para entender melhor o fato do fundo não estar aderente ao seu 

benchmark, a resposta dos gestores foi que "o fundo gerou um alpha negativo de -5,04% em 2021. As 

maiores perdas foram em posições aplicadas no pré-fixado. Fomos surpreendidos várias vezes pela inflação 

mais elevada do que a esperada". Além desse resgate, a proposta de alocação foi de diminuir a participação 

de fundos de gestão ativa em renda fixa devido a falta de replicação da proteção imaginada, durante o 

exercício de 2021. No longo prazo, o CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA foi o fundo que melhor replicou a 

gestão ativa, mudando bastante a sua carteira durante os últimos três anos. Diante disto, a proposta é pela 

manutenção deste como único fundo com essa estratégia na carteira. Buscando uma maior proteção da 

carteira, os recursos seriam migrados para fundos que investem em títulos públicos indexados a inflação de 

curto prazo, como é o caso dos fundos IMA-B5 e IDKA IPCA 2 A e em fundos que investem em títulos 
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públicos pós-fixados e em títulos privados, de baixo risco, como é o caso do CAIXA REFERENCIADO DI.  Já 

na alocação em fundos IMA-B5, a proposta foi para investir parte em fundos passivos, com destaque maior 

para o fundo do Banco do Brasil, e parte em fundos ativos, como o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA, 

que investe buscando superar o IMA-B5 no longo prazo e por isso, é pertinente diversificar a alocação nesses 

dois fundos. 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. 

 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, I, b 16.892.116/0001-12 SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP Resgate total  

Art. 7º, I, b 25.078.994/0001-90 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO R$ 48.000.000,00  

Art. 7º, I, b 28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF Resgate total  

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$ 84.990.966,90 

 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, I, b 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP  R$ 20.000.000,00  

Art. 7º, III, a 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP  R$ 40.000.000,00  

Art. 7º, III, a 10.922.432/0001-03 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF  R$ 10.000.000,00  

Art. 7º, I, b 03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP  R$ 14.990.966,90  

TOTAL R$ 84.990.966,90  

 

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo que 

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

 

04 – Atualizações sobre o Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 

16.841.067/0001-99: Foi solicitado pela Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev um estudo técnico da 

Lema Consutoria, que contemplasse os pontos mais relevantes sobre o referido fundo presente em carteira, 

tendo em visto a possibilidade de vender suas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Singulare no 

mercado secundário. O estudo foi discutido internamente com a autarquia e resultou com o detalhamento dos 

dados do fundo, analisando o seu histórico e utilizando uma metodologia para calcular um valor justo para a 

sua venda. Assim, o Gestor de Recursos evidenciou que o fundo é desenquadrado e relembrou a sua baixa 

liquidez, mas salientou que vem procurando resolver esse impasse da melhor maneira possível embasado 

em fundamentos técnicos. O estudo foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de 

Investimentos e foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os 

membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal que participaram da reunião aprovaram por 

unanimidade o estudo. 
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05 – Retificação da Política de Investimentos para o ano de 2022: A política de investimentos para o ano 

de 2022 aprovada na 1ª reunião ordinária de 2022, realizada no dia 31 de janeiro de 2022 precisou ser 

retificada, tendo em vista um erro operacional, no qual acabou resultando no inadequado uso da “duração do 

passivo”. Deve ser considerada a data-base dos dados em 31/12/2020 (Avaliação Atuarial 2021) e no Parecer 

Atuarial, realizada pela empresa Actuarial. O tempo correto da duração do passivo é de 15,86 anos e, 

tomando como base o anexo I da Portaria MF n° 6.132/21, a taxa de juros parâmetro seria de 4,85%, sendo 

menor do que a rentabilidade real esperada dos ativos garantidores do RPPS. Por isso, de acordo com o art. 

26 da Portaria 464/2018, essa deve ser a meta atuarial para o ano de 2022. A proposta foi aceita pela 

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

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

aprovaram por unanimidade a retificação. 

 

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

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

sejam devidamente credenciados perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e 

análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 4.963/2021 e os demais 

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empreses e 

regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as 

Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No âmbito do Município, a 

regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada 

pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de março 

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

para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO 

02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A  DISTRIBUIDOR/ CUSTODIANTE 

37.918.829/0001-88 XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA  GESTOR 

07.437.241/0001-41 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM  ADMINISTRADOR 

30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM  ADMINISTRADOR / GESTOR 

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL  

CUSTODIANTE / 

DISTRIBUIDOR 

27.916.161/0001-86 OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.  GESTOR 

04.506.394/0001-05 AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. GESTOR 
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Depois de ter as documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

repassados na reunião, as atualizações e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e de seus 

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

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

aprovaram os credenciamentos supracitados.  

 

07 – Resultado da Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimentos em 

Participação Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69: “A RJI CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, nº 97, 7º andar, Centro, na 

cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora”), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE 

ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem, por meio deste, em cumprimento aos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 578/2016 (“ICVM 578/16”), e do art. 36 do Regulamento do Fundo, 

comunicar o encerramento do prazo para o envio da resposta à consulta formal endereçada a todos os 

cotistas do Fundo em 16 de fevereiro de 2022.” Conforme exposto na reunião passada a pauta  da consulta 

formal foi referente à aprovação das demonstrações financeiras do período de 15 a 30 de junho de 2021. O 

resultado foi que os cotistas detentores de 10,13% das cotas em circulação votaram favoráveis ao item; 

cotistas detentores de 50,21% das cotas do Fundo votaram pela reprovação; enquanto que cotistas que 

representam 13,91% das cotas do Fundo se abstiveram. Assim, nos termos do art. 36, parágrafo 1º do 

Regulamento do Fundo, as demonstrações financeiras do período de 15 a 30 de junho de 2021 foram 

reprovadas. 

 

08 – Convite para a Live sobre as Novas Certificações para os RPPS’s: Foi feito um convite para todos 

os membros presentes da reunião para participarem da live sobre a Nova Certificação dos RPPS’S que seria 

transmitida ao vivo pelo canal ANEPREM Educacional pelo Youtube, no dia 31 de março de 2021 às 15h e 

contaria com a participação de Adilson Carlos, Presidente da ANEPREM, Presidente da APEPP e Presidente 

do VICENCIAPREVI; Heliomar Santos, Coordenador acadêmico da ANEPREM; Miguel Chaves, Coordenador 

Geral de Auditoria e Contencioso da SPREV e Presidente da Comissão de Pró- Gestão RPPS; Lázaro 

Martins, Presidente da AMAPREV e Presidente do IPMT; Milton Moreira, contador, consultor e professor 

previdenciário; e Nádia Quinzeiro, Gestora do RPPS de São Luís/MA e Tesoureira da AMAPREV.  

09 - Deliberação sobre a Avaliação Atuarial do ano de 2022 (Data-base 31/12/2021): A avaliação atuarial 

anual é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas 

e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e 

adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano e 

seguindo as Leis vigentes. O Sr. Luiz Claudio Kogut, MIBA: 1308 da empresa Actuarial é o atuário 

responsável pela avaliação atuarial do IpojucaPrev, o mesmo fez uma apresentação dos principais pontos da 

avaliação atuarial de 2022 e ficou a disposição de todos os presentes para maiores esclarecimentos sobre o 

tema. O resultado da avaliação atuarial, segundo o parecer atuarial, resumidamente, salientou que diante do 
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déficit atuarial será necessário implementar um novo plano de equacionamento em substituição ao previsto 

na Lei Municipal n° 1.920/2020. Além disso, foi enviado por e-mail previamente à reunião o Relatório de 

Avaliação Atuarial, a Nota Técnica Atuarial – NTA e o Estudo de Viabilidade do Plano de Custeio. Com o 

consequente esclarecimento de todos os pontos, a avaliação atuarial foi aprovada pelos membros do 

Conselho Deliberativo e seguirá para consentimento do Conselho Fiscal. 

 

10 – Prestação de Contas de Fevereiro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira: A Diretora 

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

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

atendimentos protocolados, bem como a principal natureza dos mesmos, o resumo das ações da CPL 

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

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

FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês de 

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

esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições.  

 

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

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

colegiados presentes na reunião, entre os assuntos salientados foi explanado que: as Prestações de Contas 

do FUNPREI e do IPOJUCAPREV foram enviadas no dia 25 de março de 2022 respeitando o prazo de 

entrega e todas as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; será iniciado em breve o 

recadastramento e a prova de vida dos aposentados e pensionistas, e citado que inclusive uma portaria sobre 

o assunto foi publicada, o próximo passo é estabelecer a data de início e a programação para a efetivação 

das atividades, foi evidenciado novamente a importância do processo; em relação a parceira do IpojucaPrev 

com a Hapvida foi dito que o termo de apostilamento em anexo ao contrato da prefeitura já foi assinado e 

estamos aguardando um posicionamento da Hapvida para detalhar o processo de adesão e de como serão 

os repasses. Logo após a fala do Presidente, o Sr. Anderson Jofre sugeriu que seria interesse os 

responsáveis da autarquia entrarem em contato com os servidores da prefeitura que incluem os beneficiários 

na plataforma da Hapvida para contribuir com a otimização do processo no primeiro momento, pois foi 

salientado que a operacionalização do contrato era complexa. O Presidente do Conselho Deliberativo 

aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a situação dos projetos de leis que foram enviados a Câmara 

de Vereadores. O Sr. Helton Ferreira informou que dia 31/03 se encerra o prazo para aprovação da lei de 

instituição da previdência complementar e de ajustes na lei que explana sobre a taxa de administração, mas 

ainda não obteve nenhum posicionamento da Câmara Municipal. O Presidente informou ainda que iria enviar 

novos ofícios intensificando a necessidade das discussões e consequentes aprovações tanto para o Gabinete 

quanto para a Câmara, pois as penalidades com os descumprimentos são graves. Por último, o Presidente 

agradeceu a disponibilidade e participação efetiva de todos na reunião e colocou-se a disposição para 

maiores esclarecimentos.   
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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. Portaria n°6157, de 15 de março de 2022 – Comitê de Investimentos;  

02. Relatório Analítico de Investimentos – fevereiro de 2022; 

03. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - fevereiro de 2022; 

04. Apresentação dos resultados de fevereiro de 2022;  

05. Proposta de alocação para abril de 2022; 

06. Parecer Atuarial; 

07. Política de Investimentos para o ano de 2022 - Retificada; 

08. Ata da Consulta Formal aos Cotistas do Geração de Energia Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69; 

09. Nota Técnica Atuarial – NTA; 

10. Resultado da Avaliação Atuarial ano-base de 2022 (data-base: 31/12/2021); 

11. Estudo de Viabilidade do Plano de Custeio ano-base de 2022 (data-base: 31/12/2021); 

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

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

14. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

 

 

Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  Membro  

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Titular  

Moises Barbosa Campos 566/1 Suplente 

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Marcos Bastos Lins  180042/6 Titular  

Joaldo José Da Silva  180061/2 Suplente 

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 Titular  

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 Suplente 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 152 Titular  

José Ricardo Curato 1032 Suplente 

José Marcelo De Oliveira 782/1 Titular  

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 Suplente 
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