
 

 

 

 

 

 
 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022,  

realizada no dia 27 de outubro de 2022. 

 

Pág.1 de 8 

 

ATA N° 10/2022 – Conselho Fiscal 

 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 27 de outubro de 2022. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 décima reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo e Rodolpho Malafaia, 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: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Marcos Bastos Lins e 

Joaldo José Da Silva; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais 

membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, Gabriela 

Farias Gomes Bezerra Veras e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto 

Themystocles Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: 

Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, 

Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de 

Oliveira, Aline Melo De Freitas e Joaldo José Da Silva; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro 

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

Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa e Financeira, Alcione Pontes; a 

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Laryssa Brandão. 

 

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 - 

Setembro/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Novembro/2022; 

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

D4Sign ae752689-4d63-4840-98b1-4d8c67dadd3e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

 
 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022,  

realizada no dia 27 de outubro de 2022. 

 

Pág.2 de 8 

 

04 – Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o 

n° 11.490.580/0001-69  Referente ao plano de liquidação dos ativos (prazo alterado até 28/10/22); 

05 – Resultado da Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no 

CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69 Referente às DF´s dos anos de 2019 e 2020; 

06 - Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.490.580/0001-69 Referente às DF´s do exercício findo em 30/06/2022; 

07 – Atualização sobre o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas 

LP - CNPJ Nº 13.633.964/0001-19; 

08 – Panorama das inscrições para a nova certificação dos conselheiros; 

09 - Prestação de Contas referente a setembro 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 - 

Setembro/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 setembro, a posição dos investimentos, sua 

disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de agosto, 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 setembro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de setembro, o saldo 

atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a 

evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da 

carteira do FUNPREI de -0,07% (acumulada no ano de 3,64%) e da meta atuarial de 0,11% (acumulada no 

ano de 12,52%). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no período de janeiro de 2019 até 

setembro 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 
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estavam previstos para serem acompanhados pela Política de Investimento vigente com: o nome dos fundos, 

o retorno dos investimentos no mês, a volatilidade, o VaR, índice Sharpe, índice Treynor, retorno histórico dos 

investimentos, a comparação do retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório 

de Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados 

nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus 

benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por 

unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e foi encaminhado para deliberação do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros presentes do Conselho Fiscal aprovaram o 

relatório. 

 

02 – Proposta de Alocação para Novembro/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 no atual cenário econômico brasileiro, que indica 

arrefecimentos da inflação no curto prazo, por conta do impacto de políticas monetárias mais contracionistas, 

impostas pelo Banco Central desde o ano passado, o que fez com que o juros no Brasil chegassem a 13,75% 

a.a. Conforme relatório Focus do Banco Central, a inflação de 2022 tem sido revista para baixo a dezessete 

semanas, enquanto a inflação esperada para 2023 também tem sido revista para valores mais próximos da 

meta. Isso traz a possibilidade do Copom iniciar um ciclo de redução de juros, o que é estimado para maio do 

próximo ano. Sendo assim, a pior parte do cenário de inflação já passou e, portanto, não se faz necessário 

manter uma posição tão elevada em inflação curta. A proposta de alocação seria pela diminuição da posição 

em IMA-B 5 e migração para o IRF-M 1, como forma de capturar melhor esse cenário de juros elevados, 

início do processo de desinflação e possibilidade de corte de juros já em 2023. Os fundos IRF-M 1 investem 

em títulos públicos pré-fixados, com prazo de vencimento inferior a um ano. Levando em consideração que o 

IPOJUCAPREV tem dois fundos IMA-B 5 em carteira e que ambos apresentam rentabilidade compatível, 

analisamos o retorno auferido nos investimentos feitos pelo IPOJUCAPREV, orientando resgate do que 

apresenta o maior lucro na operação, que no caso é o BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. 

Vale salientar que desde a aplicação inicial, o fundo conseguiu superar a meta atuarial do RPPS (IPCA + 

4,85% a.a.). Já a aplicação, será feita no fundo BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, uma vez que o 

desempenho dos fundos passivos atrelados ao IRF-M 1 têm desempenhos bem parecidos entre eles. 

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os 

valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados 

por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN 

nº 4.963/2021. 
 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Artigo 7º, Inciso I, "b" 03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 
Resgate Total 

 R$ 15.341.310,55 
 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$ 17.141.310,55 
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APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO / ATIVO VALOR 

Artigo 7º, Inciso I, "b" 11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO R$ 17.141.310,55 

TOTAL R$ 17.141.310,55 

 

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 presentes do Conselho Fiscal 

aprovaram a proposta. 

Em relação às alocações que foram aprovadas na reunião do dia 28 de Setembro de 2022, no qual foi 

decidido pelo resgate integral das aplicações em IDKA IPCA 2A com migração dos recursos para compras de 

LF´s e fundos atrelados ao DI, foi informado que foi feita parte das compras das LF´s, mas que outras partes 

ainda serão feitas a partir do acompanhamento das taxas de mercado, devido à possibilidade de novas 

volatilidades na curva de juros futuros. Por enquanto, os saldos estão aplicados em fundos atrelados ao DI, 

contando com boa liquidez e baixa volatilidade, esperando para serem movimentados quando as compras 

forem efetivadas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. Com o advento da 

Portaria MTP 1467/2022 a vigência dos termos de credenciamento foi alterada de 1 (um) para 2 (dois anos), 

conforme inciso II do art. 106. De acordo com a resposta da consulta Gescon Nº L310642/2022, conforme 

orientação da equipe de Coordenação de Gerenciamento de Informações Previdenciárias, todos os 

credenciamentos que estavam válidos a partir de 03/07/2022, ganharam mais um ano. E os novos 

credenciamentos que forem feitos a partir de 03/07/2022 precisarão ser atualizados a cada dois anos. 

Portanto, durante a reunião de Setembro de 2022, as instituições financeiras que tinham ficado com o 

"credenciamento suspenso" por falta de envio de informações, passaram a ter os credenciamentos 

revalidados. Não tiveram credenciamentos vencidos no mês de Outubro de 2022, considerando as 

orientações da consulta do Gescon nº L310642/2022. 
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INSTITUIÇÃO CNPJ ATRIBUIÇÃO SITUAÇÃO 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 01.522.368/0001-82 ADM / CUSTODIANTE 
 

CREDENCIAMENTO 
VALIDADO* 

SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS S.A.  62.285.390/0001-40  ADM / GESTOR  

 
CREDENCIAMENTO 

VALIDADO* 

MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 
INVESTIMENTOS S/S LTDA 

13.426.885/0001-37 
DISTRIBUIDOR  

 
CREDENCIAMENTO 

VALIDADO* 

 

04 – Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o 

n° 11.490.580/0001-69  Referente ao plano de liquidação dos ativos (prazo alterado até 28/10/22); “RJI 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“RJI” ou “Administradora”), na qualidade de 

administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem por meio desta, 

rerratificar, novamente, a convocação da Consulta Formal, endereçada aos cotistas em 31 de agosto de 

2022, rerratificada em 01 de setembro de 2022, bem como em 22 de setembro de 2022, com intuito de 

prorrogar o prazo de envio da resposta para até o dia 28 de outubro de 2022, tendo em vista a solicitação de 

cotista*, conforme consolidação da Consulta Formal rerratificada de acordo com a seguinte redação: 

*Ressalta que novas postergações poderão comprometer o engajamento e interesse do potencial investidor.”  

No mês de setembro de 2022, o Diretor de Investimentos, Marcelo Marinheiro, fez um resumo do histórico do 

fundo, que tem PL negativo e não tem caixa suficiente para arcar com os custos de sua operacionalização e 

nem podem receber aportes de cotistas RPPS estando desenquadrados. Com isso, a gestora tinha sido 

previamente autorizada pelos cotistas a procurarem outras opções de investidores para financiar esses 

custos, tendo recebido uma proposta do investidor Nivalion III, L.P (“Nivalion”) nesse sentido. A manifestação 

de voto do FUNPREI já foi enviada para a Administradora, porém o prazo inicial foi alterado para o dia 28 de 

Outubro de 2022, portanto, ainda não foi divulgado o resultado da consulta formal. 

 

05 – Resultado da Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no 

CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69 Referente às DF´s dos anos de 2019 e 2020; “A RJI CORRETORA DE 

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

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

ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o 

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

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

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

cotistas do Fundo, em 08 de setembro de 2022, rerratificado em 09 de setembro de 2022 e, novamente 

rerratificada em 30 de setembro de 2022 (“Consulta Formal”), tendo apurado o seguinte resultado: 1) 

CONVOCAÇÃO: Consulta Formal encaminhada aos cotistas por correspondência eletrônica (“e-mail”), em 08 

de setembro de 2022, rerratificado em 09 de setembro de 2022 e, novamente rerratificada em 30 de setembro 

de 2022. 2) RESPOSTAS À CONSULTA FORMAL: Dos cotistas detentores de 60,10% (sessenta vírgula dez 
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por cento) das cotas subscritas e integralizadas do Fundo. 3) PAUTA DA CONSULTA FORMAL: (i) 

Aprovação das Demonstrações Financeiras do período de 30 de junho de 2020 e 2019. DELIBERAÇÕES 

TOMADAS NA CONSULTA FORMAL: No que tange ao item único da pauta, os cotistas detentores de 

48,72% (quarenta e oito vírgula setenta e dois por cento) das cotas subscritas e integralizadas do Fundo 

reprovaram o item, enquanto que os cotistas detentores de 11,38% (onze vírgula trinta e oito por cento) se 

abstiveram da votação. Por fim, o cotista detentor de 13,07% (treze vírgula zero sete por cento) das cotas 

subscritas e integralizadas do Fundo requereu que constasse em ata a seguinte manifestação: “o gestor e o 

administrador do fundo devem realizar o monitoramento a acompanhamento junto as Companhias, buscando 

regularizar os apontamentos realizados pelos auditores independentes, tendo em vista que o ativo exige uma 

atenção pormenorizada.”. Por todo o exposto, as Demonstrações Financeiras do período de 30 de junho de 

2020 e 2019 foram reprovadas”. Considerando que a Ernest Young, auditoria independente contratada pelo 

fundo, não expressou opinião sobre as Demonstrações Financeiras, a manifestação de voto foi pela 

abstenção na consulta formal, conforme definido na reunião do comitê de investimentos ocorrida em 28 de 

Setembro de 2022 

 

06 – Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o 

n° 11.490.580/0001-69 Referente às DF´s do exercício findo em 30/06/2022: “A RJI CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar, Centro, na 

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

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

sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), convoca os cotistas a responderem a presente consulta formal, nos 

termos da Instrução CVM 578/2016 e do art. 36 do Regulamento do Fundo, que tem por objetivo deliberar 

sobre a seguinte matéria: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 30 de 

junho de 2022. Somente poderão votar os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data de 

convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos a menos de 

01 (um) ano.”  Considerando que a AUDIPEC, auditoria independente contratada pelo fundo, não expressou 

opinião sobre as Demonstrações Financeiras, a orientação de voto é pela reprovação na consulta formal. A 

orientaçao de voto foi aprovada pelo Comitê de Investimentos. 

 

07 – Atualização sobre o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas 

LP - CNPJ Nº 13.633.964/0001-19: O Sr Marcelo Marinheiro trouxe uma atualização em relação ao Fundo De 

Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP - CNPJ Nº 13.633.964/0001-19, fundo 

estressado presente em carteira. Foi relembrado que o fundo está em processo de liquidação dos ativos, a 

partir das negociações de alguns direitos creditórios, feitas pela consultoria de crédito contratada interessada 

em pelo fundo. Considerando as possíveis fraudes no FIDC, que inclusive vêm sendo investigadas pelos 

órgãos de controle, está sendo discutido o ingresso de ação reparadora por ilícito civil de responsabilização 

em face dos prestadores de serviço, que não tiveram diligência necessária para as suas atribuições, sem 

deixar de mencionar que já tramita a ação perante o Juízo da 6ª Vara Cível – Foro Central Cível de São 

D4Sign ae752689-4d63-4840-98b1-4d8c67dadd3e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

 
 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022,  

realizada no dia 27 de outubro de 2022. 

 

Pág.7 de 8 

 

Paulo/SP, nº 1110800-45.2018.8.26.0100, em que a parte Autora é o próprio Fundo, visando, igualmente, 

reparações pecuniárias pelos prejuízos. Desse modo, para o ingresso de nova demanda, agora contra os 

antigos administradores do fundo Singulare (antiga SOCOPA). Para tal, é necessário que haja a alteração da 

Singulare como administradora e gestora do fundo. A Queluz mostrou-se assumir a gestão do fundo, visando 

a resolução através da justiça ou de acordo extrajudicial com os antigos prestadores, conforme foi informado 

aos membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros na reunião Extraordinária ocorrida no dia 22 de 

Setembro de 2022. De acordo com o que ficou definido na referida reunião, foram realizadas novas reuniões 

com os cotistas do FIDC Dunas e representantes da Queluz, no sentido de negociar a proposta dentro dos 

parâmetros sugeridos na reunião do Comitê de Investimentos. De acordo com a nova proposta da Queluz,  

caso venha a assumir a gestão do fundo, será remunerada exclusivamente pela taxa de performance de 12% 

sobre a  monetização dos ativos do fundo, seja, por exemplo, por meio de acordo extrajudical ou com o êxito 

da ação indenizatória, que será rateada com o serviço jurídico contratado, in casu, com o escritório Hirtácides 

Advogados Associados. Os cotistas do FIDC Dunas gostaram mais do nova proposta e estão se alinhando 

para solicitar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas para pautar a troca de gestor 

do fundo. Quando a AGE for convocada, o assunto será deliberado pelo Comitê de Investimentos do 

IpojucaPrev. 

 

08 – Panorama das inscrições para a nova certificação dos conselheiros; Foi apresentando um quadro 

de informações com os nomes dos membros dos Órgãos Colegiados que solicitaram a inscrição para 

realização da prova para obtenção da Nova Certificação para RPPS, oferecida pelo Instituto Totum, bem 

como, apresentadas as instruções estabelecidas no edital do Instituto Totum sobre horários, dias possíveis, 

regras e formas de acesso para realização da mesma. Além disso, ressaltou-se que, de acordo com o edital, 

após o pagamento do boleto referente às inscrições, o candidato pode entrar diretamente no site do Instituto 

e realizar a prova a qualquer momento, dentro do prazo de 90 dias, portanto, os conselheiros que já fizeram a 

inscrição precisam se atentar a esse prazo.   

 

09 - Prestação de Contas referente a setembro de 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 setembro 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 

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

esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições.  

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

Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 
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Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - setembro de 2022; 

02. Relatório Analítico de Investimentos - setembro de 2022; 

03. Relatório de Apresentação dos Resultados - setembro de 2022; 

04. Proposta de Alocação para novembro de 2022; 

05. Consulta Gescon sobre o Credenciamento das Instituições Financeiras; 

06. 3ª Rerratificação da Consulta Formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no 

CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69, referente ao plano de liquidação dos ativos; 

07. Ata da Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.490.580/0001-69, referente às DFs dos anos de 2019 e 2020; 

08. Consulta formal aos cotistas do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.490.580/0001-69, referente às DFs do exercício findo em 30/06/2022; 

09. Demonstrações Financeiras do Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.490.580/0001-69, referente às DFs do exercício findo em 30/06/2022; 

10. Proposta da Gestora Queluz sobre o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest 

Dunas LP - CNPJ Nº 13.633.964/0001-19; 

11. Edital Totum - Nova Certificação RPPS; 

12. Instruções para nova Certificação RPPS;  

13. Balancete das Receitas do IpojucaPrev referente a setembro de 2022;  

14. Balancete das Despesas do IpojucaPrev referente a setembro de 2022; 

15. Apresentação da Diretoria Administrativa Financeira;  

16. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

 
 

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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