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ATA N° 07/2022 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022, realizada no dia 28 de julho de 2022. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas foi realizada de forma 

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

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

IpojucaPrev, a sétima reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisostomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; Rafael Mendes, representante 

da empresa Icatu Vanguarda; Gustavo Trancoso, representante da empresa Grid Investimentos; o Presidente 

do Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do 

Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, 

Marcos Bastos Lins, Adriano Marques de Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana, Ricardo Marlon De 

Oliveira Pereira e José Marcelo De Oliveira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da 

Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti de 

Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo Da Fonseca, Severino Gonçalves De Assis 

Guerra e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De 

Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da 

Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da 

Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira e Aline Melo De 

Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo 

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

Ferreira; a Diretora Administrativa e Financeira, Alcione Pontes e a Superintendente de Investimentos do 

IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Junho/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Agosto/2022; 

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

04 – Apresentação do fundo Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito Privado LP – CNPJ 

19.719.727/0001-51 

05 – Resultado da consulta formal aos cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, 

inscrito no CNPJ sob o n° 16.841.067/0001-99;  

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

 

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

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

juntamente com os documentos pertinentes. 

 

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

Junho/2022: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo, 

representante da empresa Lema Economia & Finanças. Primeiramente, foi feita uma apresentação sobre o 

cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos 

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

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

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

carência, o saldo no final de junho, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações dos 

fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação 

sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com a Resoluções CMN n° 4963, 

de 25 de novembro de 2021 e a Política de Investimento do IpojucaPrev. Também foi mostrada a distribuição 

por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos 

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

investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de junho, as aplicações e os 

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

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

comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de -1,36 % (acumulada no ano de -0,14 %) 

e da meta atuarial de 1,07 % (acumulada no ano de 8,01 %). Além disso, foi demonstrada a evolução 

patrimonial no período de janeiro de 2019 até junho de 2022, a liquidez da carteira de forma monetária, 

detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos 

fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da 

carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram 

demonstrados também os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhados pela Política 

de Investimento vigente com: o nome dos fundos, o retorno dos investimentos no mês, a volatilidade, o VaR, 
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índice Sharpe, índice Treynor, retorno histórico dos investimentos, a comparação do retorno em diversas 

janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

constam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de 

diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal de 

Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do 

Comitê de Investimentos e foi encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.  

 

Considerando que a proposta de alocação consta a alocação no fundo Icatu Vanguarda Inflação FI RF 

Crédito Privado LP inscrito sob o CNPJ nº 19.719.727/0001-51 e que ainda não está presente na carteira, foi 

trocada a ordem das pauta para que o fundo fosse apresentado. 

 

04 – Apresentação do fundo Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito Privado LP – CNPJ 

19.719.727/0001-51: Para apresentar o Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito Privado, foi convidado para a 

reunião os senhores Rafael Erthal Mendes, representante da área de Relação com os Investidores da Icatu 

Vanguarda, gestora do fundo, e Gustavo Trancoso, Representante da GRID Investimentos, Distribuidora do 

fundo. Primeiramente, o Sr Rafael Mendes começou fazendo a apresentação institucional e o histórico da 

Icatu Vanguarda, instituição com mais de 20 anos de história e mais de R$ 38 Bilhões sob gestão. Em 2019, 

a Icatu Vanguarda recebeu um Rating de qualidade de gestão MQ1, que é a nota MÁXIMA atribuída pela 

Moody’s, indicando que a gestora apresentam excelentes características de gestão, principalmente a partir 

dos seguintes fatores: Contínuo e sólido crescimento dos ativos sob gestão; Excelentes e consistentes 

resultados de performance; Melhora contínua nas atividades de gestão de investimentos por meio de 

investimentos em controles e sistemas; Baixa rotatividade dos funcionários. Depois, foi apresentado como é 

dividida a estrutura organizacional da Icatu Vanguarda, dando maior ênfase ao time de gestão e análise de 

crédito. Além disso, mostrou como funciona o processo de investimento dos créditos privados, como são 

classificados os ativos e apresentou a matriz de risco de crédito da carteira. Em seguida, foi apresentado o 

fundo Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito Privado CNPJ 19.719.727/0001-51, fundo de crédito privado 

High Grade, ou seja, composto por ativos que contém as melhores classificação de risco de crédito. O fundo 

Prioriza investimentos em empresas com bom histórico de negócios, management alinhando com os 

interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando 

aplicável. O percentual de alocação em crédito privado varia de acordo com as convicções da casa e do 

mercado de crédito corporativo brasileiro. Este percentual, desde que o fundo existe, já variou de 40% até 

95%, flutuando também em classes de ativos, setores e durations. Além da parcela de risco de crédito 

privado, operamos risco de mercado no fundo, através da definição de duration do portfólio consolidado, o 

nível de indexação do fundo (maior ou menor exposição a juro real ou juro nominal) e também buscando 

oportunidades táticas de inclinação de curva de juros, inflação implícita e possíveis hedges. Explanando 

sobre a composição do fundo, é possível ver o quanto o mesmo é pulverizado, distribuído em mais de cem 

emissores, com uma média de menos de 1% de participação de cada sobre o PL do fundo, diminuindo cada 

vez mais o risco de crédito. Foi aberta a composição da carteira de crédito do fundo com o a posição do dia 
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30 de Junho de 2022, mostrando uma distribuição setorial com foco maior em áreas que repassam mais 

credibilidade em termos de fluxo de caixa por serem setores regulados que passam por correções baseadas 

em seus índices inflacionários gerando impacto positivo em suas receitas. 

 

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

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

Investimentos do IpojucaPrev. A alocação se baseou com base no atual cenário nacional e internacional de 

inflação e juros elevados. Analisando a carteira, foi verificado que ainda há espaço para investimento em 

fundos de crédito privado, enquadrados no Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b". A resolução permite até 5%, porém 

a carteira atual só tinha 2,15% no fechamento de Junho. No atual cenário de SELIC alta, os fundos que 

buscam acompanhar e/ou superar o CDI tendem a ter um bom desempenho. Ademais, a posição em crédito 

pode gerar um alfa maior nos fundos voltados a Crédito Privado. Portanto, foram identificados vários fundos 

com esse enquadramento em instituições credenciadas. Ao analisar o desempenho histórico dos fundos, foi 

possível perceber uma diferença clara entre os fundos que utilizam o CDI como  benchmark e os que utilizam 

o IMA-B 5. A principal diferença refere-se a tipo de alocação, com os fundos IMA-B 5 buscando mais risco na 

sua alocação, contemplando em mais volatilidade histórica. O cenário de elevação de juros favoreceu as 

alocações mais  conservadoras, compiladas pelos fundos CDI, que apresentaram retornos mais altos nas 

janelas de curto prazo. Atualmente, o único fundo de crédito privado na carteira é o BTG Pactual Crédito 

Corporativo, que tem o CDI como benchmark e foi o que se destacou, pois apresentou risco compatível com 

seus pares e desempenho superior em todos os períodos analisados, sendo superior inclusive ao seu 

benchmark. No estudo, foram identificados dois tipos de fundos, os que têm um desempenho próximo ao CDI 

e os que têm um desempenho próximo ao IMA-B 5. Porém, visando manter uma diversificação maior dos 

ativos, seria mais interessante aplicar em fundo atrelado ao IMA-B 5, conforme foi demonstrado no matriz de 

correlação apresentada, que demonstrou que a correlação dessas estratégias é muito baixa. Dentre os 

fundos com essa característica, foram abertas as carteiras dos seguintes fundos: Caixa Brasil IPCA XVI FI RF 

Crédito Privado, do BB IPCA III FI RF Prev Crédito Privado e do Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito 

Privado LP, identificando que os fundos do BB e da Caixa mantinham altos percentuais apenas em Títulos 

Públicos Federais, com baixa exposição em crédito privado. Já o fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO 

CRÉDITO PRIVADO RF LP, mantém elevado percentual investido em ativos de emissão privada, sendo eles 

Debêntures e Letras Financeiras, porém com uma carteira mais aderente ao seu benchmark, que é o IMA-B 

5. Destacamos ainda, que em períodos de maior instabilidade, como o início de 2020, o fundo caiu menos do 

que os fundos Crédito Privado (CDI), isto ocorreu pela liquidez em carteira, tanto pela disponibilidade, de 

D+5, que é muito importante para este tipo de investimento, como por conseguir dar preço aos ativos 

presentes em carteira mais facilmente. Além disso, também foi demonstrado o tipo de ativo financeiro, a 

diversificação setorial e a classificação de rating do risco dos ativos, comprovando que o fundo sua carteira 

investida em papéis com baixo risco de crédito. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a 

posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à 
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reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos 

fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021. 

 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, Inciso “I”, “b” 23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF R$ 2.200.000,00 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$ 4.000.000,00 

 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, Inciso “III”, “a” 19.719.727/0001-51 ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF LP R$ 4.000.000,00 

TOTAL     R$ 4.000.000,00 

 

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

seguiu para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

normas regulamentadoras. No âmbito do Município, a regulamentação é feita pelos seguintes documentos: 

Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a 

Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de julho foram passados os documentos jurídicos, 

financeiros, fiscais e técnicos da seguinte instituição e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

Instituição CNPJ Atribuição 

Banco J. Safra  03.017.677/0001-20  Gestor  

Banco Safra S/A 
58.160.789/0001-28  Distribuidor  

Safra Serviços De Administração  

Fiduciaria LTDA  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  

4UM Gestão de Recursos LTDA  03.983.856/0001-12  Gestor/  

Distribuidor  
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Genial Gestão LTDA.  22.119.959/0001-83  
Gestor  

 

Depois de ter as documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

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

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Ambos os Conselhos aprovaram os credenciamentos 

supracitados. 

 

05 – Resultado da consulta formal aos cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, 

inscrito no CNPJ sob o n° 16.841.067/0001-99: “Na qualidade de instituição administradora do 

SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ ME sob o nº 16.841.067/0001-99 

(“Fundo”), a SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., companhia com 

sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 – 5º andar, CEP 01452-919 

por meio deste instrumento, apura os votos proferidos pelos titulares de cotas do Fundo (“Cotistas”), no 

âmbito de Assembleia Geral Ordinária, realizada por meio de Consulta Formal aos Cotistas, convocada pela 

Administradora em 06 de maio de 2022 (“Consulta Formal”), com votação até às 18:00h do dia 16 de junho 

de 2022, em conformidade com o disposto pelo artigo 21 do instrução CVM 472, de 31 de outubro de 2008, 

conforme alterada (“Instrução CVM 472/08”). OBJETO E RESULTADO: A Administradora realizou o 

procedimento de Consulta Formal aos Cotistas, para se manifestarem a respeito das demonstrações 

financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 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 aprovadas 

pela Administradora.” 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – junho de 2022; 

02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - junho de 2022; 

03. Apresentação dos resultados de junho de 2022;  

04. Proposta de alocação para agosto de 2022; 

05. Apresentação do fundo Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito Privado LP – CNPJ 19.719.727/0001-51; 

06. Resultado da Consulta Formal de Cotistas do Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no 

CNPJ sob o n° 16.841.067/0001-99; 

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

08. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo  69724 Titular  

Anderson Jofre  Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras 70235/1 Titular  

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira 68015/1 Suplente 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro Da Silva  66614/1 Titular  

Márcio Fernando Soares Da Silva 180006/0 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular  

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas  1286 Titular  

Joaldo José Da Silva 180061 Suplente 
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