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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev

fevereiro de 2015, e tem como finalidade a

Próprio de Previdência Social (RPPS)

Município do Ipojuca (FUNPREI). Ad

normas previdenciárias; planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; 

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

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

Diretoria de Investimentos deverá: d

FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciár

gerais; representar o IpojucaPrev 

informações sobre a carteira de investimento

solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto d

Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de I

 

1.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI 

foi posteriormente alterado pelo Decreto 872

(alterado pelo Decreto nº 872/2022) versa sobre a criação do Comitê de In

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

Portaria n° 6157, de 15 de Março de 2022 

anos iniciado em 31/01/2022 até 30/01/2025, 
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AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela L

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

(RPPS) do município, exercendo a administração do Fundo Previdenciário do 

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

, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir

ropor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; 

e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.  

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

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, 

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

FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciár

 perante as Instituições Financeiras; responsabilizar

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 C

Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.  

DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23, de 14 de 

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

) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o ó

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.  

sição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 

15 de Março de 2022 designou os membros titulares e suplentes para o mand

anos iniciado em 31/01/2022 até 30/01/2025, deixando a composição conforme a tabela 
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) foi criada pela Lei n° 1.794, de 27 de 

administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime 

, exercendo a administração do Fundo Previdenciário do 

umprir e fazer cumprir a legislação e as 

arrecadar e gerir os recursos 

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

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

,de 27 de fevereiro de 2015, a 

ntos das reservas garantidoras de benefícios do 

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

esponsabilizar-se por manter as 

star a disposição sempre que 

os Órgãos Colegiados que são o Conselho 

de 14 de setembro de 2010, no qual 

. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 

vestimentos 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 

2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022).A 

designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

tabela seguinte: 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 

 

Este relatório de acompanhamento tem o

servidores ativos, aposentados ou pensionistas

qualitativos da carteira de investimentos,

Investimento vigente. Detalhando os 

gerenciamento de risco, o contexto econômico

patrimonial, a atualização da lista de instituições

pertinentes da Diretoria de Investimentos no 

priorizando a transparência perante 

gestão mais eficaz e eficiente do RPPS

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas 

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

para oIpojucaPrev, salientamos também que

NOME MATRÍCULA TIPO DE 

VÍNCULO

TACYTO THEMYSTOCLES 

MORAIS DE AZEVEDO  

69724 EFETIVO

ANDERSON JOFRE 

GOMES DA SILVA 

66615/1 EFETIVO

AGRINALDO ARAÚJO 

JÚNIOR 

67185 EFETIVO

MARIA DE LOURDES 

CELESTINO MUNIZ DE 

SOUZA  

1081/1 EFETIVO

MARCELO VILAS BOAS 

MARINHEIRO DA SILVA  

66614/1 EFETIVO

MARCIO FERNANDO 

SOARES DA SILVA 

180006-0 EFETIVO

GABRIELA FARIAS 

GOMES BEZERRA VERAS 
70235/1 

EFETIVO

MARCOS PAULO ALVES 
CAVALCANTI DE 
OLIVEIRA 

68015/1 
EFETIVO

ALINE MELO DE FREITAS  
 

1286/1 EFETIVO

JOALDO JOSÉ DA SILVA 
 

180061/2 EFETIVO

HELTON CARLOS DE 

ALBUQUERQUE 

FERREIRA 

71917/3 COMISSIONADO

DIEGO SOSTENES DA 

COSTA 

66997/1 EFETIVO
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OBJETIVO DO RELATÓRIO  

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente

aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 

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 dese

contexto econômico, político e social interno e externo, 

lista de instituiçõesfinanceirascredenciadas a receber aportes

a Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma

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

do RPPS.  

ste relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 

dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram 

TIPO DE 

VÍNCULO 

REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 

ADMINISTRAÇÃO  

SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 

ADMINISTRAÇÃO 

TITULAR

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA TITULAR 

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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externalizar prioritariamente a todos os 

que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 

lusive quanto aos indicadores de desempenho e 

, demonstrando a evolução 

a receber aportes e demais assuntos 

. Desta forma,contribuindo e 

de auditoria. Além de contribuir para uma 

mensal e o acompanhamento da Política de 

dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

mencionado seguiram as normas 

ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TITULAR  CPA-10 12/03/2024 

SUPLENTE CPA-20 07/03/2023 

TITULAR  CGRPPS 27/01/2024 

SUPLENTE CGRPPS 31/07/2022 

TITULAR  CEA 29/09/2023 

SUPLENTE CGRPPS 11/08/2025 

TITULAR CGRPPS 13/08/2025 

SUPLENTE CGRPPS 06/08/2025 

TITULAR  CGRPPS 23/03/2026 

SUPLENTE CGRPPS 03/08/2024 

TITULAR    CGRPPS 13/06/2025  

SUPLENTE  CGRPPS 13/09/2025 
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estabelecidas por leis municipais, pelo

emanadas pela Secretaria de Previdência 

aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada

 

3. CENÁRIO MACROECON

 

3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

 

A inflação continuou como o principal desafio nas economias desenvolvidas. Na Zona do Euro, o Índice de 

Preços ao Consumidor (CPI) atingiu o recorde histórico em maio após subir 8,1% na 

7,4% do mês anterior, ainda muito acima da meta do Banco Central europeu, que é de um valor levemente 

abaixo de 2%. 

Com as expectativas de inflação desancoradas, a presidente do BCE finalmente anunciou que irá 

aumentar a taxa de juros. A pretensão é iniciar o aperto monetário em 0,25 p.p. na reunião de julho e 0,25 p.p. 

ou 0,50 p.p. em setembro, com o atual viés do mercado indicando alta de 0,50 p.p.. Dessa forma, o BCE vai 

encerrar o ciclo de juros negativos que perdurava desde o 

Nos Estados Unidos, os dados vieram ainda mais deteriorados. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) 

apresentou elevação de 1% em maio e 8,60% nos últimos 12 meses, indo de encontro com as expectativas de 

0,70% e 8,30% na comparação mensal e anual, respectivamente. Sendo assim, o

taxa de juros em 0,75 p.p., mesmo após ter afirmado na reunião passada que um incremento dessa magnitude 

ainda não estava “na mesa”. 

As expectativas macroeconômicas do Fed apresen

inflação passaram de 2,8% e 4,3% para 1,7% e 5,2% em 2022 e 2023, respectivamente. Todavia, mesmo com a 

desaceleração econômica, o Banco Central americano ainda espera que a taxa de desemprego permaneça 

patamar sólido e abaixo da meta de longo prazo (4%) até o próximo ano.

O ponto mais importante foi a nova expectativa de taxa de juros terminal em 2022, 2023 e 2024, que 

passou para 3,4%, 3,8% e 3,4%, respectivamente. Os valores são superiores à taxa de

que significa que o Fed deve apoiar sua política monetária em território contracionista de tal maneira que 

desestimule o nível de atividade econômica.

 

3.2 CENÁRIO NACIONAL 

No centro da esfera política, esteve, mais uma vez, a política de preços da Petrobras. O presidente Jair 

Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara, endureceram o tom contra a estatal após o aumento de 5,18% 

na gasolina e 14,26% no diesel e prometeram m

Ainda sobre o assunto, o projeto de lei que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, 

comunicações e transportes para uma alíquota entre 17% e 18% foi sancionado e já passa a vigorar no país. O 

impacto fiscal estimado fica entre 60 e 100 bilhões de reais.
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unicipais, 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. 

ONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

INTERNACIONAL 

A inflação continuou como o principal desafio nas economias desenvolvidas. Na Zona do Euro, o Índice de 

Preços ao Consumidor (CPI) atingiu o recorde histórico em maio após subir 8,1% na 

7,4% do mês anterior, ainda muito acima da meta do Banco Central europeu, que é de um valor levemente 

Com as expectativas de inflação desancoradas, a presidente do BCE finalmente anunciou que irá 

uros. A pretensão é iniciar o aperto monetário em 0,25 p.p. na reunião de julho e 0,25 p.p. 

ou 0,50 p.p. em setembro, com o atual viés do mercado indicando alta de 0,50 p.p.. Dessa forma, o BCE vai 

encerrar o ciclo de juros negativos que perdurava desde o início da década passada. 

Nos Estados Unidos, os dados vieram ainda mais deteriorados. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) 

apresentou elevação de 1% em maio e 8,60% nos últimos 12 meses, indo de encontro com as expectativas de 

o mensal e anual, respectivamente. Sendo assim, o Federal Reserve

taxa de juros em 0,75 p.p., mesmo após ter afirmado na reunião passada que um incremento dessa magnitude 

As expectativas macroeconômicas do Fed apresentaram revisão mais pessimista. As projeções de PIB e 

inflação passaram de 2,8% e 4,3% para 1,7% e 5,2% em 2022 e 2023, respectivamente. Todavia, mesmo com a 

desaceleração econômica, o Banco Central americano ainda espera que a taxa de desemprego permaneça 

patamar sólido e abaixo da meta de longo prazo (4%) até o próximo ano. 

O ponto mais importante foi a nova expectativa de taxa de juros terminal em 2022, 2023 e 2024, que 

passou para 3,4%, 3,8% e 3,4%, respectivamente. Os valores são superiores à taxa de

que significa que o Fed deve apoiar sua política monetária em território contracionista de tal maneira que 

desestimule o nível de atividade econômica. 

No centro da esfera política, esteve, mais uma vez, a política de preços da Petrobras. O presidente Jair 

Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara, endureceram o tom contra a estatal após o aumento de 5,18% 

na gasolina e 14,26% no diesel e prometeram mudanças na alta gestão da empresa. 

Ainda sobre o assunto, o projeto de lei que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, 

comunicações e transportes para uma alíquota entre 17% e 18% foi sancionado e já passa a vigorar no país. O 

timado fica entre 60 e 100 bilhões de reais. 
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CMN, como também as normas 

ME e, a cada dia, tentamos 

A inflação continuou como o principal desafio nas economias desenvolvidas. Na Zona do Euro, o Índice de 

Preços ao Consumidor (CPI) atingiu o recorde histórico em maio após subir 8,1% na comparação anual frente a 

7,4% do mês anterior, ainda muito acima da meta do Banco Central europeu, que é de um valor levemente 

Com as expectativas de inflação desancoradas, a presidente do BCE finalmente anunciou que irá 

uros. A pretensão é iniciar o aperto monetário em 0,25 p.p. na reunião de julho e 0,25 p.p. 

ou 0,50 p.p. em setembro, com o atual viés do mercado indicando alta de 0,50 p.p.. Dessa forma, o BCE vai 

 

Nos Estados Unidos, os dados vieram ainda mais deteriorados. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) 

apresentou elevação de 1% em maio e 8,60% nos últimos 12 meses, indo de encontro com as expectativas de 

Federal Reserve aumentou a 

taxa de juros em 0,75 p.p., mesmo após ter afirmado na reunião passada que um incremento dessa magnitude 

taram revisão mais pessimista. As projeções de PIB e 

inflação passaram de 2,8% e 4,3% para 1,7% e 5,2% em 2022 e 2023, respectivamente. Todavia, mesmo com a 

desaceleração econômica, o Banco Central americano ainda espera que a taxa de desemprego permaneça em 

O ponto mais importante foi a nova expectativa de taxa de juros terminal em 2022, 2023 e 2024, que 

passou para 3,4%, 3,8% e 3,4%, respectivamente. Os valores são superiores à taxa de juros neutro (2,5%), o 

que significa que o Fed deve apoiar sua política monetária em território contracionista de tal maneira que 

No centro da esfera política, esteve, mais uma vez, a política de preços da Petrobras. O presidente Jair 

Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara, endureceram o tom contra a estatal após o aumento de 5,18% 

 

Ainda sobre o assunto, o projeto de lei que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, 

comunicações e transportes para uma alíquota entre 17% e 18% foi sancionado e já passa a vigorar no país. O 
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A atividade econômica apresentou resultados sólidos, com os setores industrial e de serviços se 

expandindo, segundo dados da pesquisa PMI do S&P Global. O PMI Industrial caiu levemente para 54,1 em 

junho, ante 54,2 em maio, quarto mês consecutivo de expansão no nível de atividade industrial. Os dados do 

PMI de Serviços vieram ainda mais fortes, com o índice saindo de 58,6 em maio para 60,8 em junho, maior alta 

desde o início da pesquisa em março de 2007. Vale res

crescimento da atividade em comparação com o mês anterior.

Tratando de política monetária, o Copom elevou a Selic para 13,25%, aumento de 0,50 p.p. frente à última 

reunião, e assinalou um ajuste de igual ou 

quando será o fim do ciclo de alta de juros e antecipou que a inflação só deve voltar a convergir para o centro da 

meta em 2024. 

O indicador oficial da inflação ficou levemente abaixo do esper

de 0,67% no mês de junho frente a 0,47% de maio e acumula alta de 11,89% nos últimos 12 meses e 5,49% no 

ano. Todos os nove grupos apresentaram alta no período, com os maiores impactos advindos dos grupos de 

Alimentação e Bebidas (0,17 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,15 p.p.) e Transportes (0,13 p.p). Os principais 

destaques individuais foram alimentos para consumo fora do domicílio (1,26%), plano de saúde (2,99%) e 

passagens aéreas (11,32%). 

 

4. ATUALIZAÇÃO ENOVOS CR

INVESTIMENTOS 

Para o procedimento de seleção das Institui

prevista pelos órgãos de controle. Em e

legislação as novas aplicações de recursos dos RPPS

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:

proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento

 

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 julho de 2022

abaixo e seus respectivos Fundos de Investimento. A deliberação sobre o 

reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:
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A atividade econômica apresentou resultados sólidos, com os setores industrial e de serviços se 

expandindo, segundo dados da pesquisa PMI do S&P Global. O PMI Industrial caiu levemente para 54,1 em 

4,2 em maio, quarto mês consecutivo de expansão no nível de atividade industrial. Os dados do 

PMI de Serviços vieram ainda mais fortes, com o índice saindo de 58,6 em maio para 60,8 em junho, maior alta 

desde o início da pesquisa em março de 2007. Vale ressaltar que qualquer valor acima de 50 representa 

crescimento da atividade em comparação com o mês anterior. 

Tratando de política monetária, o Copom elevou a Selic para 13,25%, aumento de 0,50 p.p. frente à última 

reunião, e assinalou um ajuste de igual ou menor magnitude na próxima reunião. Desta vez, deixou em aberto 

quando será o fim do ciclo de alta de juros e antecipou que a inflação só deve voltar a convergir para o centro da 

O indicador oficial da inflação ficou levemente abaixo do esperado. O IPCA (IBGE) apresentou elevação 

de 0,67% no mês de junho frente a 0,47% de maio e acumula alta de 11,89% nos últimos 12 meses e 5,49% no 

ano. Todos os nove grupos apresentaram alta no período, com os maiores impactos advindos dos grupos de 

ão e Bebidas (0,17 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,15 p.p.) e Transportes (0,13 p.p). Os principais 

destaques individuais foram alimentos para consumo fora do domicílio (1,26%), plano de saúde (2,99%) e 

ENOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕE

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerad

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

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 

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 

E da Portaria MPS nº 519/2011, no Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes

rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos

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

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

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

de 2022, foram analisados os documentos das seguinte

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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A atividade econômica apresentou resultados sólidos, com os setores industrial e de serviços se 

expandindo, segundo dados da pesquisa PMI do S&P Global. O PMI Industrial caiu levemente para 54,1 em 

4,2 em maio, quarto mês consecutivo de expansão no nível de atividade industrial. Os dados do 

PMI de Serviços vieram ainda mais fortes, com o índice saindo de 58,6 em maio para 60,8 em junho, maior alta 

saltar que qualquer valor acima de 50 representa 

Tratando de política monetária, o Copom elevou a Selic para 13,25%, aumento de 0,50 p.p. frente à última 

menor magnitude na próxima reunião. Desta vez, deixou em aberto 

quando será o fim do ciclo de alta de juros e antecipou que a inflação só deve voltar a convergir para o centro da 

ado. O IPCA (IBGE) apresentou elevação 

de 0,67% no mês de junho frente a 0,47% de maio e acumula alta de 11,89% nos últimos 12 meses e 5,49% no 

ano. Todos os nove grupos apresentaram alta no período, com os maiores impactos advindos dos grupos de 

ão e Bebidas (0,17 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,15 p.p.) e Transportes (0,13 p.p). Os principais 

destaques individuais foram alimentos para consumo fora do domicílio (1,26%), plano de saúde (2,99%) e 

DAS INSTITUIÇÕE SE PRODUTOS DE 

ções Financeiras foi considerada toda a regulamentação 

4.963, de 25 de novembro de 2021. Sendo a 

apenas em fundos de investimento em que 

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

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 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-

produtos-de-investimento/”. 

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

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

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

seguintes Instituições Financeiras 

credenciamento será realizada na 
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INSTITUIÇÃO 

Banco J. Safra  

Banco Safra S/A

Safra Serviços De Administração 
Fiduciaria LTDA 

Banco Do Nordeste Do Brasil S/A

Santander Caceis Brasil DTVM S/A

4UM Gestão de Recursos LTDA

 
Genial Gestão LTDA.

 

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/pu

respectivos formulários e datas de credenciamento. As 

suspensos são mensalmente acompanhadas internamente pela Diretoria

risco oportuno. 

 

 

5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

destinados ao pagamento dos benefício

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

Investimentos em conjunto com a empresa de 

cronograma de gestão dos recursos, est

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 transparê

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

aperfeiçoá-la e sempre priorizando alcançar bons resultados 

quantitativos e qualitativos, conforme previsto 

A carteira é diversificada buscando

riscos inerentesà carteira e ao mercado 
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 CNPJ PRESTADOR

 03.017.677/0001-20 Gestor 

Banco Safra S/A 58.160.789/0001-28 Distribuidor

Safra Serviços De Administração  
 06.947.853/0001- 11 Administrador

Banco Do Nordeste Do Brasil S/A 07.237.373/0001-20 Gestor 

Santander Caceis Brasil DTVM S/A 
 

62.318.407/0001-19 

 
 

Administrador

Recursos LTDA 03.983.856/0001-12 Gestor/ 
Distribuidor

Genial Gestão LTDA. 
22.119.959/0001-83 

Gestor 

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do 

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/administradores

de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos 

suspensos são mensalmente acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

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

dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do I

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 investimento

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 

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

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

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 

ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 
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PRESTADOR CATEGORIA 

 ART. 21 

Distribuidor ART. 21 

ministrador ART. 21 

 ART. 21 

ministrador ART. 21 

 
Distribuidor 

Demais ADM 
e Gestores 

 
Demais ADM 
e Gestores 

estão contidas no site do mesmo 

seguinte endereço eletrônico: 

administradores-e-gestores/ com os 

Instituições que possuem seus credenciamentos 

de Investimentos minimizando qualquer 

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

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 

e os membros do comitê de investimentos. No 

ão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-

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

ncia. 

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

a partir de análises técnicas e métodos 

 

objetivo de mitigar ao máximo os 

xposta ao risco não sistêmico (risco 

D4Sign 69d7e71d-9166-4715-aafd-3742b585fd9a - 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

intrínseco) evitando que a sua rentabilidade 

que com uma diversificação eficiente

diferentes benchmarks justamente para propor

maior segurança e liquidez, que resultará

relatório. 

 

5.1.COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI

ativos: 
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rentabilidade esteja exposto ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador

eficientede ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários

que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer deste 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de junho de 2022 
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esteja exposto ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 

com uma estratégia ancorada em 

cionar o equilíbrio e o balanceamento necessários a uma melhor e 

que também serão expostos ao decorrer deste 

de 2022 composta peos seguintes 
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5.2.COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 

ALOCAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

D4Sign 69d7e71d-9166-4715-aafd-3742b585fd9a - 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

5.3.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

 

5.4.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 
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 5.5.COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

5.6.ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA

 Os indicadores chamados popularmente no mercado

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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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

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. 

talhado 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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enchmarks 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. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
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5.7.RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos

desempenho no período de referência:

5.8.EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

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

desempenho no período de referência: 

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

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

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de acordo 

na Política de Investimentos. Para todas as movimentações

denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação

podendo ser acessado através do Link:

apr/.  

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

Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 

Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 

movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  Movimentação

163/2022 R$          
32.341,06 

Amortização

167/2022 R$         
3.000.000,00  

Resgate 

173/2022 R$         
3.000.000,00 Aplicação

180/2022 R$ 
1.318,66 

Amortização

181/2022 R$                 
2.911,78 Amortização

 

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

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 ne

para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.
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APLICAÇÃO E RESGATES 

autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré

. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

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

data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

Link: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos

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 

licações e Investimentos dos Recursos – DAIR - CADPREV. Abaixo segue resumo das 

realizadas no mês de junho de 2022:  

Movimentação 

CNPJ Fundo/ 

Código Título 

Público 

Nome Fundo/ 

Título Público 

Data 

Efetivação

Amortização 13.842.683/0001-76 

VECTOR 
QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS 

FII - VLJS11 

03/06/2022

 11.977.794/0001-64 

BTG PACTUAL 
ABSOLUTO 

INSTITUCIONAL 
FIC AÇÕES 

08/06/2022

Aplicação 07.882.792/0001-14 

BB 
MULTISETORIAL 
QUANTITATIVO 

FIC AÇÕES 

16/05/2022

Amortização 16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII  

REIT11 19/05/2022

Amortização 16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII 

REIT11 
19/05/2022

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

RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001

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 ne

para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 
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com os limites de alçadas pré-definidos 

são preenchidos os formulários 

assimas movimentações são minuciosamente 

. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 

r/transparencia/apr/demonstrativos-

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

ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

Data da 

Efetivação 
Alçada de deliberação 

03/06/2022 
Amortização do reembolso 
das cotas "tipo B" do FIP  

08/06/2022 

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

16/05/2022 

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

19/05/2022 

 
 
Amortização do Fundo 
Imobiliário. 

19/05/2022 

 
 
Amortização do Fundo 
Imobiliário. 

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

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 
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7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisadosos 

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 

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

a carteira, serão observadas as referências abaixo 

reavaliação destes ativos sempre que as referências pré

ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor 

 

7.1 RENDA FIXA 

7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL

Foi realizado um estudo de ALM 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previ

relação de risco e retorno.  

O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN

fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o

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 

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

obtendo uma rentabilidade mais baixa o

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 f

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS
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7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

serão analisadosos dados de risco e retorno dos ativos, divididos 

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.

de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 

a carteira, serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecido

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

3,5% (três e meio porcento) do valor alocado neste segmento.

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

COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 

Foi realizado um estudo de ALM (Asset and Liability Management) com o objetivo de otimizar a 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que 

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

. 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 

ados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a mercado, 

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 f

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. 
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dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre ativos 

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 

política de investimentos vigente. 

de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 

os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

(três e meio porcento) do valor alocado neste segmento. 

alocado neste segmento. 

com o objetivo de otimizar a 

denciário, fazendo com que se tenha a melhor 

(Títulos públicos indexados ao IPCA), 

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

. 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 

serão negociados a partir da marcação a mercado, 

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

u 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 
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Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos 

da carteira de junho de 2022: 
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Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadas
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Públicos Federais realizadas até o fechamento 
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Os gráficos abaixo demonstram o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, 

a partir das primeiras compras efetivadas.
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abaixo demonstram o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, 

a partir das primeiras compras efetivadas. 

Relatório Mensal de Acompanhamentoda Política de Investimentos 

Página 18 de 34 

abaixo demonstram o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, 
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7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos Públicos Federais

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN

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 retor

de acordo com essas divisões: 

 

 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

Prev, que são fundos de gestão ativa que busca superar o seu bench

tem gestão passiva, procurando acompanhar o IMA

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 reto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 
3  

meses 
6  

meses 
12 

meses

BB IMA-B 5 RF 
PREVIDENCIÁRIO LP 

2,63% 6,47% 9,74%

BB TP IPCA FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

3,08% 7,12% 10,31%

BB TP IPCA I FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

3,04% 7,21% 11,84%

BB TP VII FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

3,03% 7,18% 11,77%

BB TP X FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

2,73% 6,72% 10,57%

BB TP XI FI RF 
PREVIDENCIÁRIO 

3,03% 7,17% 11,77%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 
2,49% 3,55% 4,34%

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI 
RF 

2,37% 3,27% 3,37%

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI 
RF 

2,37% 3,51% 3,61%

ICATU VANGUARDA 
INFLAÇÃO CURTA FIC RF 

PREV 
2,45% 6,07% 8,84%

IMA-B 5 2,69% 6,61% 10,06%
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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 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 

dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retor

B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

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

a que busca superar o seu benchmark, e do BB IMA

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

s 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.

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
2022 

9,74% 16,08% 26,05% 44,22% 0,32% 6,47%

10,31% 16,86% 28,75% 53,79% 0,33% 7,12%

11,84% 19,81% 30,60% 53,30% 0,32% 7,21%

11,77% 18,68% 26,13% 41,23% 0,31% 7,18%

10,57% 16,93% 26,76% 47,92% 0,27% 6,72%

11,77% 19,65% 30,35% 52,88% 0,31% 7,17%

4,34% -26,09% -23,83% -16,12% 0,34% 3,55%

3,37% 3,37% 8,67% 24,90% 0,22% 3,27%

3,61% 3,61% 8,55% 25,33% 0,22% 3,51%

8,84% 14,11% 22,85% 39,61% 0,26% 6,07%

10,06% 16,74% 27,03% 45,64% 0,33% 6,61%
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indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 

(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 

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

Vanguarda Inflação Curta FIC RF 

IMA-B 5 FIC RFPrev LP, que 

os demais fundos dessa categoria são formados por 

s 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 

rno compatíveis com os seus benchmarks. 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 

 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

6,47% 1,26% 0,86 2,58% 

7,12% 1,37% 1,00 2,56% 

7,21% 1,43% 2,18 1,74% 

7,18% 1,42% 1,96 1,69% 

6,72% 1,24% 1,10 2,34% 

7,17% 1,42% 2,15 1,73% 

3,55% 1,25% -0,76 22,55% 

3,27% 1,44% -0,71 4,93% 

3,51% 1,44% -0,70 4,87% 

6,07% 1,29% 0,52 2,61% 

6,61% 1,26% 0,98 2,57% 

Fonte: Quantum Axis. 
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Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, co

ser verificado no diagrama de dispers

 

 IMA-B 5+, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;

 

 

 

 

 

 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF

investimentos. O fundo mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu 

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

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

Nome 
3  

meses 
6  

meses 

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF 1,92% 1,72% 

IMA-B 5+ 0,12% 2,03% 
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tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, co

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

, 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 

mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmark

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

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

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
2022 

-1,13% -0,46% 1,75% 27,54% -0,05% 1,72%

-2,16% 6,18% 8,27% 52,42% -1,10% 2,03%
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tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como pode 

uantum, com o período de 2 anos. 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 

benchmark, por ser formado 

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

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

VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 

 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

1,72% 2,90% -0,71 7,38% 

2,03% 3,21% -0,22 8,80% 

Fonte: Quantum Axis. 
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 IDKA IPCA 2A, TPF indexado 

O Índice de Duração Constante ANBIMA

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.

reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como NTN

2 anos.  

 

 

 

 

 

 

No longo prazo, também teve 
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 
3  

meses 
6  

meses 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 
LP 

2,50% 6,41% 

IDkA IPCA 2 Anos 2,86% 6,85% 
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indexado à inflação com Duração constante de 2 anos

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 

as 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

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. 

Retorno 

 
 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
2022

 9,66% 16,68% 26,24% 41,60% 0,22% 6,41%

 10,11% 17,88% 28,22% 45,20% 0,47% 6,85%
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à inflação com Duração constante de 2 anos. 

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 

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 

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 

VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 

2 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

6,41% 1,39% 0,96 2,57% 

6,85% 1,29% 1,14 2,64% 

Fonte: Quantum Axis. 
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7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO 

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

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

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

Nome 
3  

meses 
6  

meses 
12 

meses

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

1,67% 3,71% 4,01%

BRADESCO ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RENDA FIXA 

1,69% 4,08% 4,75%

CAIXA BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 

2,22% 4,59% 3,73%

IMA Geral ex-C 
1,86% 4,29% 5,29%
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FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES 

gias 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 

ário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

C,que é formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

(as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

de acordo com os seus prazos. 

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

, porém todos mantém aderência ao benchmark.Conforme também 

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

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária no 
ano 202

4,01% 6,69% 13,42% 31,54% 0,33% 3,71%

4,75% 6,86% 13,53% 31,04% 0,32% 4,08%

3,73% 6,51% 16,97% 36,55% 0,23% 4,59%

5,29% 8,17% 15,00% 32,99% 0,42% 4,29%
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gias 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 

ário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

C,que é formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os  

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

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

também pode ser verificado no 

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

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe - 
CDI Volatilidade 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

3,71% 1,11% -0,72 2,76% 

4,08% 1,08% -0,71 2,72% 

4,59% 1,57% -0,93 2,26% 

4,29% 1,06% -0,52 2,55% 

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 o

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 

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

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 d

baixo risco de crédito e que mantém grande parte da carteira aplica

Financeiras) buscando superar o CDI
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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.  

, temos alguns ativos com características diferentes. Primeiramente, temos o

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 

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. 
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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 

, 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 

resgates são feitos de forma automática de acordo com a 

são fundos passivos que procuram 

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

e crédito privado que faz investimentos em ativos com 

da em ativos de crédito (debêntures, Letras 
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Os fundos não ultrapassaram 

risco e retorno compatívelcom o seu benchmark

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

 

 

 

Nome 
3  

meses 
6  

meses 

BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI 
PREVIDENCIÁRIO LP 2,90% 5,54% 

BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP 2,63% 5,21% 
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI 3,07% 5,71% 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP. I FIC 

RF CRÉDITO PRIVADO LP 3,37% 6,47% 
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 

RENDA FIXA 2,50% 4,59% 
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI LP 2,97% 5,60% 

CDI 2,91% 5,40% 
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 o limite de VAR definido na Política de investimentos e tive o indicador

patívelcom o seu benchmark, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, 

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

Retorno 

 
12  

meses 
24  

meses 
36  

meses 
48  

meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária no 
ano 202

 8,98% 11,54% 16,07% 23,26% 1,03% 5,54%

 8,54% 10,46% 15,14% 22,13% 0,82% 5,21%

 9,36% 12,01% 16,36% 23,62% 1,08% 5,71%

 11,30% 19,87% 17,01% 25,76% 1,15% 6,47%

 7,12% 8,63% 12,68% 18,82% 0,88% 4,59%

 9,19% 11,59% 16,08% 23,24% 1,06% 5,60%

 8,66% 11,12% 16,25% 23,60% 1,01% 5,40%
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ítica de investimentos e tive o indicador de 

diagrama de dispersão abaixo, 

 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe - 
CDI 

Volatilidade 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

5,54% 0,01% 0,72 0,27% 

5,21% 0,29% -0,80 0,37% 

5,71% 0,02% 1,47 0,27% 

6,47% 0,04% 7,94 0,48% 

4,59% 0,01% -5,45 0,21% 

5,60% 0,04% 0,68 0,31% 

5,40% 0,01% 0,00 0,23% 
                                                                                                                                         Fonte: Quantum Axis. 
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7.2 RENDA VARIÁVEL 

7.2.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características,

indicador de desempenho das ações negociadas n

composta pelas ações de companhias listadas na 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financei

de capitais. 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 

benchmark Ibovespa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classeultrapassou

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 

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

abaixo, retirado do sistema quantum, 

Nome 
3  

meses 
6  

meses meses

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES -16,81% -7,24% -17,83%
BTG PACTUAL ABSOLUTO 
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -21,02% -13,21% -43,33%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES -11,90% -2,44% -17,59%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -13,57% -8,68% -25,55%
SULAMÉRICA SELECTION FIC 

AÇÕES -23,33% -20,48% -38,81%

Ibovespa -17,88% -5,99% -22,29%
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IBOVESPA (IBOV) 

, 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 

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

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financei

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de 

enhum 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 

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

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

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
202

17,83% 14,76% 18,19% 70,12% -12,76% -7,24%

43,33% -30,33% -24,19% 10,57% -10,74% -13,21%

17,59% 6,05% 10,19% 65,10% -10,77% -2,44%

25,55% 2,22% -2,29% 39,57% -11,11% -8,68%

38,81% -1,76%   -18,46% -20,48%

22,29% 3,67% -2,40% 35,43% -11,50% -5,99%
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utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 

uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 

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

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

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 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe - 
CDI Volatilidade 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

7,24% 9,44% 0,18 19,95% 

13,21% 9,08% -0,91 22,85% 

2,44% 7,26% -0,04 17,88% 

8,68% 8,32% -0,13 18,86% 

20,48% 10,58% -0,14 23,90% 

5,99% 8,89% -0,06 20,67% 
Fonte: Quantum Axis. 
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7.2.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS 

 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

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

crescimento mais elevado. 

 

 

 

 

 

 

Os fundos dessa classeultrapassaram

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 

fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o 

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

Nome 
3  

meses 
6  

meses 

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES -14,59% -16,70% 
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC 

AÇÕES -17,17% -11,97% 

SMLL -24,72% -19,69% 
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SMALL CAPS (SMLL) 

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

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

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

ultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos

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 

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

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

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
202

 -25,87% -7,26% 7,96% 59,42% -10,11% -16,70%

 -29,80% -3,42% 3,57% 40,67% -11,16% -11,97%

 -39,59% -15,65% -11,30% 25,69% -16,33% -19,69%
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice SmallCaps, 

atendem aos critérios previstos 

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

os limites de VAR definido na Política de investimentos, mas 

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 

. Isso também pode ser verificado 

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

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

16,70% 10,70% -0,30 22,09% 

11,97% 7,76% -0,27 19,16% 

19,69% 11,01% -0,42 25,20% 
Fonte: Quantum Axis. 
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7.2.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS 

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

(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio

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

 

 

 

 

 

Ofundo dessa classenão ultrapassou os limites de VAR definido na

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

superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficosde 

quantum, com o período de 2 anos. 

 

Nome 
3  

meses 
6  

meses 

CAIXA EXPERT VINCI VALOR  
DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 

-12,41% 1,33% 

IDIV -9,43% 4,58% 
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DIVIDENDOS (IDIV) 

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

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.

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 

. Isso acontece devido a serum fundo de gestão ativa, que faz

so também pode ser verificado nos gráficosde dispersão abaixo, retirado do sistema 

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
202

-12,62% 12,31% 9,68% 63,73% -9,04% 1,33%

-4,10% 18,72% 18,53% 75,13% -8,38% 4,58%
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 

destacaram em termos de remuneração dos 

em empresas maiores e mais saudáveis 

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

Política de investimentos e teve 

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

fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando 

dispersão abaixo, retirado do sistema 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

1,33% 7,07% 0,12 18,47% 

4,58% 7,26% 0,27 18,60% 

Fonte: Quantum Axis. 
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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. 

classes de ativo, tanto de renda fixa como d

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

7.3.1INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedg

sofrem o impacto da variação do câmbio

(moeda original), principal indicador do mercado acionário americano

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

Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP,

 

 

 

 

 

 

Nome 
3  

meses 
6  

meses

AXA WF FRAMLINGTON D ECONOMY 
 ADVISORY IE 

-23,03% -32,81%

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 
MULTIMERCADO LP 

-14,98% -17,57%

MSCI World (Moeda Original) -16,60% -21,21%

S&P 500 (Moeda Original) 
 

-16,45% -20,58%
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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 po

não, conforme será explicado nos itens a seguir. 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedg

câmbio nos seus resultados. Como benchmarks foram

, principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World

empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

mais aderência à política de investimentos desses fundos.  

s 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).

Retorno 

 
meses 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária no 
ano 202

32,81% -31,28% -3,82%     -7,83% -32,81%

17,57% -5,74% 30,65% 35,22%   -7,78% -17,57%

21,21% -15,61% 15,64% 16,89% 21,87% -8,77% -21,21%

20,58% -11,92% 22,10% 28,68% 39,25% -8,39% -20,58%
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Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

Isso ocorre porque há riscos internos que afetam todas as 

e renda variável. Os investimentos no exterior podem contar com 

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

foram utilizados o S&P 500 

, e o MSCI World (moeda original),que 

empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 

que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original). 

VaR 95,0%  
MV 21 du 

Sharp
e - 
CDI 

Volatilidad
e 

Diária no 
ano 2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

32,81% 20,42% -0,18 24,10% 

17,57% 13,68% 0,55 17,66% 

21,21% 12,38% 0,21 15,38% 

20,58% 13,82% 0,36 17,71% 

Fonte: Quantum Axis. 
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram 

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

retorno compatíveis com os seus benchmarks

abaixo, retirado do sistema quantum, 

7.3.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

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

sofrem o impacto da variação do câmbio

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 exter

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

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 
3  

meses 
6  

meses 
12 

meses

CAIXA INSTITUCIONAL FI  
AÇÕES BDR NÍVEL I 

-10,22% -27,83% -13,08%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES  
ADVISORY IE 

-22,26% -47,08% -44,47%

Global BDRX 
-10,27% -27,61% -12,10%

MSCI World 
-7,80% -26,05% -11,63%
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram um bom desempenho durante o mês

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

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

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

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

câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

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 

nho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
202

13,08% 9,72% 69,62% 82,93% 0,83% -27,83%

44,47% -28,51%     -2,83% -47,08%

12,10% 12,50% 74,16% 89,56% 0,79% -27,61%

11,63% 10,62% 59,76% 65,55% 1,05% -26,05%
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desempenho durante o mês. Nenhum dos fundos 

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

também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

 

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

ram utilizados: o índice Global 

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

ior, contando com risco cambial; o índice 

nho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

27,83% 12,50% 0,08 21,15% 

47,08% 20,13% -0,63 28,50% 

27,61% 11,97% 0,14 21,25% 

26,05% 11,81% 0,08 19,35% 

Fonte: Quantum Axis. 
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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, 

no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sis

7.4 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é uma

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como

outros, de acordo com a sua política de investimentos. 

As caracateríscas dos fundos multimercados são bem variadas, portanto, fazemos aqui um breve resumo 

de cada um dos multimercados presentes em carteira

O Caixa RV 30 FI Multi LP é um fundo que faz alocação de recursos em carteira diversificada de ativos 

financeiros no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, tendo no máximo 30% do seu 

patrimônio líquido alocado em ações ou índices do mercado acionário.

Já o fundo Rio Bravo Proteção II

estruturada, buscando uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital 

investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Fato relevante divulgado pelo 

administrador do fundo no dia 21/06/2022, 
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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 

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

 

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

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

outros, de acordo com a sua política de investimentos.  

As caracateríscas dos fundos multimercados são bem variadas, portanto, fazemos aqui um breve resumo 

presentes em carteira: 

O Caixa RV 30 FI Multi LP é um fundo que faz alocação de recursos em carteira diversificada de ativos 

financeiros no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, tendo no máximo 30% do seu 

alocado em ações ou índices do mercado acionário.  

io Bravo Proteção II FI Multimercado é um fundo de capital protegido que faz uma operação 

uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital 

investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Fato relevante divulgado pelo 

administrador do fundo no dia 21/06/2022, os parâmetros do fundo são: 
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Nenhum dos fundos dessa classeultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

o que também pode ser verificado 

com o período de 2 anos. 

 

que tem uma política de 

renda fixa, ações, câmbio, entre 

As caracateríscas dos fundos multimercados são bem variadas, portanto, fazemos aqui um breve resumo 

O Caixa RV 30 FI Multi LP é um fundo que faz alocação de recursos em carteira diversificada de ativos 

financeiros no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, tendo no máximo 30% do seu 

de capital protegido que faz uma operação 

uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital 

investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Fato relevante divulgado pelo 
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- 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.  

 

O Rio Bravo Proteção II FI Multimercado

por conta da montagem da operação estruturada, que trouxe grande volatilidade ao ativo no mês de Junho/2022.

O fundo Caixa RV 30 FI Multi LP

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

característica é comum devido ao tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

Nome 
3  

meses 
6  

meses 
12 

meses

CAIXA RV 30 FI 
MULTIMERCADO LP -2,87% 3,37% 0,22%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI 
MULTIMERCADO - - 

CDI 2,91% 5,40% 8,66%
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Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024  

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

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

 

Rio Bravo Proteção II FI Multimercado teve VAR bem acima do mercado no período. Isso aconteceu 

por conta da montagem da operação estruturada, que trouxe grande volatilidade ao ativo no mês de Junho/2022.

Caixa RV 30 FI Multi LP 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

característica é comum devido ao tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

 

Retorno 

12  
meses 

24  
meses 

36  
meses 

48  
meses 

Diária no 
mês 

Jun/2022 

Diária 
no ano 
2022

0,22% 8,47% 12,39% 28,56% -2,31% 3,37%

- - - - 2,13% 

8,66% 11,12% 16,25% 23,60% 1,01% 5,40%
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teve VAR bem acima do mercado no período. Isso aconteceu 

por conta da montagem da operação estruturada, que trouxe grande volatilidade ao ativo no mês de Junho/2022. 

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. 

 

VaR 
95,0%  

MV 21 du 

Sharpe 
- CDI 

Volatilidade 

Diária 
no ano 
2022 

Diária no 
mês  

Jun/2022 

Diária- Últimos 24 
meses corridos  

3,37% 2,56% -0,18 5,83% 

- 41,53% - - 

5,40% 0,01% 0,00 0,23% 
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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.

crédito que não foram honrados por 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores.

tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas

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 

16.841.067/0001-99 

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 o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores d

deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 

documentos e foram 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
 

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

na qualidade de administrador do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ/ME sob n º 16.841.067/0001-99 Singulare 

CVM 472/2008 convocou todos os Cotistas a responderem a 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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O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

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

 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.

FUNDO 

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 

SOCOPA FII - REIT11 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 

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 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c

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

inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

s 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:

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

na qualidade de administrador do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO 

99 Singulare Fundo spectivamente, nos termos do o art. 21, da Instrução 

todos os Cotistas a responderem a Consulta Formal, que tem por objetivo deliberar 

as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
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O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

Todos tiveram a troca de parte dos seus 

Essas novas instituições estão trabalhando na 

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 o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

esses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

tiveram ciência de todo esse 

Todos tiveram acesso a esses 

s 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: 

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, 

 IMOBILIÁRIO, inscrito no 

, nos termos do o art. 21, da Instrução 

todos os Cotistas a responderem a Consulta Formal, que tem por objetivo deliberar 

as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social 
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 Dado o não recebimento pelo Administradora de qualquer manifestação dos cotistas, as demonstrações 

financeiras do Fundo relativas ao exercício social

aprovadas pela Administradora. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

melhorando as informações para fundamentar adequadamenteos posteriores

Investimentos, as deliberações do Conselho Fiscal e 

estar disponível a todos os servidores ativos, aposentados e pens

 

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

relação a Política de Investimento aprovada para o ano de 202

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 d

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

as discussões e apontamentos dos Órgãos C

conjunto da Diretoria de Investimentos
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Dado o não recebimento pelo Administradora de qualquer manifestação dos cotistas, as demonstrações 

financeiras do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram consideradas 

 

manter a transparência na carteira de investimentos, facilitando 

ando as informações para fundamentar adequadamenteos posteriores parecer

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 

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

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 

sões e apontamentos dos Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo e Fiscal 

de Investimentos com o Comitê de Investimentos. 
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Dado o não recebimento pelo Administradora de qualquer manifestação dos cotistas, as demonstrações 

encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram consideradas 

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

pareceres do Comitê de 

acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de 

ionistas do IpojucaPrev.  

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

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.  

disposição para esclarecer 

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

Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em 
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PARECER Nº 07/2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 28 de julho 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 junho, 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, 29 de julho 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  
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PARECER Nº 07/2022 – CONSELHO FISCAL 

 
 

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do 
IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 28 de julho de 2022, no desempenho de 
suas competências de que tratam os artigos 66° e 67° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de 
setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer n° 07/2022 do 
Comitê de Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política 
de Investimentos referente a competência de junho, deliberam e concordam por sua 
APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva. 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, 29 de julho de 2022 

 

Composição Do Conselho Fiscal 

Nome Matrícula  Membro  

Marcio Fernando Soares Da Silva 180006-0 Titular  

Jimmy De Lima Pessoa 180047-7 Suplente 

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira 68015/1 Titular 

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras 70235/1 Suplente 

Severino Paulo Da Fonseca 650 Titular  

Ednaldo Justino Dos Santos 1251 Suplente 

Severino Gonçalves De Assis Guerra  013 Titular  

João Luiz Da Silva 591 Suplente 
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