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ATA N° 06/2022 – Conselho Deliberativo 

 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 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 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 sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo 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;  

08 – Prestação de Contas referente a maio de 2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; 

09 – Prestação de Contas do Presidente.  

 

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, 
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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. Por unanimidade, os 

membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram o relatório. 

 

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. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na 

reunião aprovaram a proposta de alocação de recursos. 
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03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para análise dos Órgãos Colegiados: 

Instituição CNPJ Atribuição 

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:” 

D4Sign ce3e913a-97db-4e35-992a-7c60db225e08 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

 
 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022,  

realizada no dia 29 de junho de 2022. 

 

Pág.5 de 7 
 

 

 

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 
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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 

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.  

 

08 – Prestação de Contas de Maio/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 maio 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 

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

esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições. 

 

09 – Prestação de Contas do Presidente: Ao fim da apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, 

Srª Alcione Pontes, por motivos de força maior, o Presidente Executivo, Sr. Helton Ferreira, precisou se 

ausentar, adiando sua prestação de contas para a próxima reunião dos órgãos colegiados.  

 

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; 
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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; 

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

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

12. 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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