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ATA N° 08/2022 – Conselho Fiscal 

 

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 30 de agosto de 2022. 

 

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

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

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

IpojucaPrev, a oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, Lucas Cabral e Antônio de Santana, representantes da empresa Lema Economia & 

Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros 

titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes 

Celestino Muniz De Souza e Marcelo Ricardo de Santana; 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 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; a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays 

Fernanda Macário.  

 

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

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

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

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

Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve 

como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e 

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

autarquia, contendo as seguintes pautas: 

 

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

Julho/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Setembro/2022; 
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03 – Asset and Liability Management – ALM 2022; 

04 – Curso de Capacitação para as Novas Certificações RPPS – Realizado em 16 e 17 de Agosto de 2022; 

05 – Prestação de Contas referente a Julho de 2022 – Diretoria Administrativa e Financeira. 

 

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 - 

Julho/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 julho, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

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

que foram feitos no mês de julho, 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 1,46% (acumulada no ano de 1,31%) e da meta 

atuarial de -0,28% (acumulada no ano de 7,70%). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no 

período de janeiro de 2019 até julho de 2022, a liquidez da carteira de forma monetária, detalhando os fundos 

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

Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando 

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

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

vigente com: o nome dos fundos, o retorno dos investimentos no mês, a volatilidade, o VaR, índice Sharpe, 

índice Treynor, retorno histórico dos investimentos, a comparação do retorno em diversas janelas (no ano, 3, 

6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises 

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

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

Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e foi 
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encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho 

Fiscal presentes na reunião aprovaram por unanimidade o relatório. 

 

Pela dependência dos temas, ficou acordado que a ordem das pautas 2 e 3 seriam alteradas, uma vez que 

proposta de alocação levou em consideração o estudo de ALM para sugerir os aportes a serem realizados. 

 

03 – Asset  and Liability Management – ALM 2022: ALM (Asset and Liability Management), que em 

português significa Gestão de Ativos e Passivos, é um instrumento de gestão importante para os institutos de 

previdência. O estudo foi realizado pela Lema Consultoria e discutido previamente com a Diretoria de 

Investimentos, que solicitou que alguns ajustes na metodologia fossem realizados, visando a melhoria do 

modelo. A apresentação foi feita pelos representantes da Lema Consultoria: Matheus Crisóstomo, Lucas 

Cabral e Antônio de Santana, sendo intercalados pelas falas do Diretor de Investimentos Marcelo Marinheiro. 

Para projeção do passivo, foi utilizada a última avaliação atuarial do IPOJUCAPREV realizada no ano de 

2021 (data-base 31/12/2021). Para a projeção dos ativos, foram consideradas as projeções do cenário 

econômico, tomando como base o Relatório Focus do Banco Central de 30/06/2022. A partir da posição 

inicial dos investimentos nessa mesma data e considerando o cenário macroeconômico, foram apresentadas 

as projeções do mercado para as variáveis econômicas de longo prazo e calculados os retornos de cada um 

dos índices que podem ser aplicados pelo RPPS, de acordo com a legislação e a política de investimentos 

aprovada. Foi identificada e explicada toda a metodologia do estudo e a fonte da base de dados utilizada. 

Visando a meta de rentabilidade do Instituto, foi utilizado o processo de otimização de carteira de Markowitz 

para buscar a carteira que remunere os ativos do IPOJUCAPREV de acordo com esse objetivo, com o menor 

risco possível através da diversificação dos ativos em investimentos que tenham uma correlação baixa ou 

negativa entre si. Então, foi gerada a fronteira eficiente, a partir do sistema Quantum, apresentando a 

composição de 10 carteiras eficientes e os seus retornos esperados, índices de sharpe, volatilidades e VAR. 

De acordo com a rentabilidade real requerida, foi apresentada a composição da carteira otimizada pelo 

modelo de Markowitz. Visando a determinação da melhor carteira, considerando outros cenários econômicos, 

principalmente da variável inflação, o estudo foi complementado aplicando um modelo estocástico, visando 

gerar 1000 cenários aleatórios para projetar o risco e o retorno das 10 carteiras eficientes projetadas 

anteriormente. Foram escolhidas as 3 carteiras com maior frequência de solvência nos cenários analisados, 

quais sejam: carteira otimizada (pelo modelo de Markowitz), carteira moderada e carteira arrojada. A partir 

daí, os dados das três carteiras foram apresentados, identificando a que deve ser utilizada como base geral 

para a alocação estratégica da carteira. Porém, foi lembrado que a atualização do cenário e das perspectivas 

podem trazer oportunidades de investimentos que podem ser diferentes dos percentuais previstos no ALM, 

mas que poderão ser aproveitadas a partir de alocações táticas visando uma melhor relação de risco x 

retorno da carteira. 
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02 – Proposta de Alocação para setembro/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 foi baseada de acordo com estudo ALM elaborado pela LEMA para 

o IPOJUCAPREV. A motivação para a aplicação em títulos de emissão bancária é a alta taxa de juros 

praticados por esses ativos, que irão superar a meta atuarial ao longo de todo o período e sem volatilidade. 

Vale ressaltar que no estudo foi atestado a compatibilidade dos prazos de vencimento dos ativos com os 

passivos atuariais do RPPS. Para tal, esses ativos de emissão bancária devem atender aos critérios impostos 

pela resolução CMN nº 4.695/2021, além de serem emitidos por Instituições com rating de crédito mínimo de 

A emitido por uma das agências Austin Ratings, Fitch Ratings, Moody's e Standard & Poor's. Devem ser 

marcados na curva, de acordo com a regulamentação dada pela Portaria nº 1.467/2022, com isso, evitando a 

volatilidade de mercado. 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. Salientou-se que no caso das letras financeiras, ao contrário da 

compra direta de Títulos Públicos Federais, a instituição não garante a recompra dos ativos. Em caso de 

necessidade de venda antecipada, deverá ser feita no mercado secundário, ocorrendo um deságio. Portanto, 

orienta-se que os papéis sejam levados até o vencimento para garantir a taxa contratada no momento da 

negociação. Ademais, dado o elevado patamar dos juros brasileiros, com Selic a 13,75% a.a. e forte 

expectativa de mercado que o Banco Central iniciará uma redução dos juros no próximo ano, entendemos 

que o atual momento é o mais oportuno para aplicação em ativos de emissão bancária, pois estes tem sua 

remuneração atrelada a taxa de juros de curto prazo. Contudo, ainda existem riscos para a economia 

brasileira, no âmbito inflacionário e fiscal do país. O risco de curto prazo pode vir do cenário eleitoral, com um 

pleito presidencial polarizado entre dois extremos, que constantemente conflitam principalmente, sobre o 

aspecto fiscal do Brasil. Sendo assim, há a possibilidade de acontecer estresses na curva futura de juros, 

gerando oportunidades interessantes para aumentar a posição dos ativos financeiros de emissão com 

obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias, que estejam de acordo com o Art 7º, Inciso IV 

da Resolução CMN nº 4.963/2021. Considerando que o ALM identificou um percentual maior da carteira 

formado pelos ativos. Foi proposto também um gatilho de compra que poderá ser utilizado para comprar os 

papéis, conforme limitações que serão detalhadas posteriormente. 

 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Artigo 7º, Inciso I, 

Alínea "b" 
 

19.303.793/0001-46 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVID Resgate Total* 

19.523.305/0001-06 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVID Resgate Total* 

24.117.278/0001-01 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVID Resgate Total* 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$ 5.169.026,77 

* Os referidos resgates desses fundos vértices já foram realizados após os vencimentos dos papéis presentes no fundo durante o mês de 

agosto de 2022. Os valores estão disponíveis para movimentação em fundos DI de alta liquidez. 
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APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Art. 7º, Inciso “IV” - 
Ativos financeiros de RF de emissão com 
obrigação ou coobrigação de instituições 

financeiras bancárias 
R$ 5.000.000,00  

TOTAL     R$ 5.169.026,77 

 

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal aprovaram a 

proposta de alocação de recursos.  

 

GATILHO DE COMPRA PARA APLICAÇÕES FUTURAS 

GATILHO DE COMPRA ATIVO VALORES E LIMITES ENQUADRAMENTO 

Atingimento de taxa de 

IPCA+8% para papéis de 

Instituições financeiras de baixo 

risco de crédito, com rating 

mínimo A, emitido por uma das 

três maiores agências (Moodys, 

Fitch, S&P) 

Ativos financeiros de RF de 

emissão com obrigação ou 

coobrigação de instituições 

financeiras bancárias 

Limitação de no máximo 10% 

do PL do FUNPREI para o 

enquadramento e de 2,5% do 

PL do FUNPREI por 

Instituição Financeira, 

visando a redução do risco de 

crédito 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

 

04 – Curso de Capacitação para as Novas Certificações RPPS – Realizado em 16 e 17 de Agosto de 

2022: 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), foi realizado um curso totalmente gratuito de nível básico para nova certificação de RPPS 

para os membros dos órgãos colegiados através de uma parceria do IpojucaPrev com a APEPP, GRID 

Investimentos e NUI Cursos e Treinamentos. O curso contou com um número próximo a servidores 100 

inscritos, pertencentes a quse 20 RPPS da região. Quanto aos Conselheiros e Membros do Comitê de 

Investimentos do IpojucaPrev, foi repassado novamente as informações de como proceder para que possam 

efetuar a inscrição e repassar o boleto para que o IpojucaPrev possa custear a realização da prova. Também 

foi feito um passo-a-passo desse processo, para que não fique nenhuma dúvida.  

 

05 – Prestação de Contas de Julho/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira: A Diretora 

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

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

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

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

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

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

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

esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições. 
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Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – julho de 2022; 

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

03. Apresentação dos resultados de julho de 2022;  

04. Proposta de alocação para setembro de 2022; 

05. Asset and Liability Management – ALM 2022; 

06. Balancetes de Receita e Despesas do FUNPREI – julho de 2022; 

07. Balancetes de Receita e Despesas do IpojucaPrev – julho de 2022; 

08. Apresentação da Diretoria de Investimentos; 

09. Apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira. 

 

 

 
 

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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174 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de setembro de 2022,

08:18:57

ATA 8ª reunião - Conselho Fiscal pdf
Código do documento de0226e0-422a-4758-8463-4f2cd95efac1

Anexo: 01. Relatório Analitico de Investimentos 07.2022.pdf
Anexo: 02. Relatório Acomp PI 07.2022.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 07.2022.pdf
Anexo: 04. Proposta de alocação para setembro de 2022.pdf
Anexo: 05. Asset and Liability Management – ALM 2022.pdf
Anexo: 06. Balancetes de Receita e Despesas do FUNPREI 07.2022.pdf
Anexo: 07. Balancetes de Receita e Despesas do IpojucaPrev 07.2022.pdf
Anexo: 08. Apresentação Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 09. Apresentação Dir. ADM Financeira.pdf

Assinaturas
Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira
oliveira-marcospaulo@hotmail.com
Assinou
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou
Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou
Severino Gonçalves de Assis Guerra
WhatsApp: +558198***4560
Assinou
João Luiz da Silva
joaoluizs123@outlook.com
Assinou

Eventos do documento

04 Sep 2022, 19:53:57
Documento de0226e0-422a-4758-8463-4f2cd95efac1 criado por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA
(9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM:
2022-09-04T19:53:57-03:00

05 Sep 2022, 08:44:51
Assinaturas iniciadas por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-
ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2022-09-05T08:44:51-03:00

05 Sep 2022, 08:46:41
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:
d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. ALTEROU o signatário Joaoluizs123@outlook.com para WhatsApp
+558199***3449 - DATE_ATOM: 2022-09-05T08:46:41-03:00
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