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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 22 de setembro do ano 

de 2022; 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 primeira reunião extraordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Vitor Leitão, representante da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, 

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

Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Marcos Bastos Lins, Adriano 

Marques De Assis Guerra, Ricardo Marlon De Oliveira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando 

Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves 

Cavalcanti de Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê 

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

Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes 

Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, 

Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira 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, 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 extraordinária teve como viés principalesclarecer qualquerdúvida sobre o 

Relatório de Governança Corporativa e consequentemente a prestação de contas do IpoucaPrev do ano de 

2021, visando dar maior transparência e melhorar o desempenho da mesma. A reunião apresentou as 

seguintes pautas: 

 

1 – Apresentação e Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2021;  

2 – Atualização sobre o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios MultissetorialInvest DunasLP 

- CNPJ Nº 13.633.964/0001-19. 
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O Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, primeiramente fez uma breve 

apresentação dos assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham 

sido enviadas previamente por e-mail por meio da convocação, juntamente com os documentos pertinentes 

a cada item, quando necessário. 

 

1 – Apresentação e Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2021; A 

pauta foi iniciada pelo Presidente Executivo do Ipojucaprev, Sr Helton Carlos que abordou a importância do 

Relatório de Governança. Primeiramente foi feito um breve comunicado sobre o objetivo da reunião, que 

serviu para discutir sobre os principais tópicos do Relatório de Governança, tendo em vista sua 

complexidade e extensão para ser detalhado página por página. Essa foi a segunda edição do 

relatório,reafirmando assim o trabalho técnico direcionado e inovador que vem sendo realizado no RPPS, 

com a finalidade de prestar informações coerentes fornecidas por todas as diretorias executivas que 

compõem o IpojucaPrev, consolidando em um único relatório. A autarquia tem exercido esforços 

direcionados para alcançar a modernização da identidade institucional, com boas práticas de gestão, 

sempre associadas à transparência, ética, bom relacionamento, inovação e responsabilidades aderentes a 

legislação vigente. Prestar contas é contribuir para a própria evolução do IpojucaPrev, pois,colabora para o 

aprimoramento dos seus processos internos, trazendo ganhos para a gestão do Ente. Após a abertura, a 

pauta foi conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr Marcelo Marinheiro, explicou como seria a 

apresentação do relatório de governança, que tinha sido enviado previamente a todos os participantes da 

reunião, para que todos pudessem ler. O documento foi passado página a página, dando destaque aos 

principais pontos e estando com o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. Além disso, também explicou 

que o relatório trará dados. Logo após evidenciar brevemente o histórico da estrutura atual da autarquia, 

foram citados os dados, as ações, as conquistas e as atividades desenvolvidas em 2021. Dentre os 

principais tópicos abordados no relatório, foram evidenciados os seguintes pontos expostos na 

apresentação: o detalhamento das Reuniões do IpojucaPrev; as justificativas e situações sobres os 

demonstrativos oficiais do IpojucaPrev, que foram enviados e estão em situação regular; histórico de 

emissão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) ao decorrer de 2021, todos sendo tirados 

tempestiva e administrativamente; detalhamento dos dados quantitativos dos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas; apresentação das portarias que concederam benefíciose demais portarias em 

2021; valores arrecadados e a divulgação de outros repasses recebidos, como os parcelamentos de dívidas 

previdenciárias do Ente; base de cálculo para definir o limite das despesas administrativas no ano; o valor 

das despesas administrativas liquidadas no ano; o valor do pagamento dos benefícios e outras despesas; 

evolução da situação atuarial, explicando a importância do acompanhamento das projeções da avaliação 

atuarial; e mostrando os quadros demonstrativos do balanço atuarial de 2021, a evolução do resultado 

relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e o plano de custeio. Foi dado destaque ao déficit atuarial 

apontado pelo estudo, mesmo com o plano de amortização do déficit atualmente vigente, sendo necessário 

um ajuste nesse plano de custeio até o final do ano de 2022 para evitar notificações pela Secretaria de 

Previdência ou do Tribunal de Contas do Estado de PE. Foi lembrado que a proposta de reforma da 
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previdência, já com algumas alterações propostas pelo sindicato, foi enviada anteriormente para a 

Prefeitura, mas que não houve avanço na tramitação. Além disso, foi informado que estão sendo discutidas 

outras opções de custeio com a consultoria atuarial contratada, visando melhorar o resultado atuarial. 

Ademais, o tópico de gestão dos investimentos contemplou: a carteira de investimentos, o cenário 

econômico, desempenho da carteira de investimentos, carteira por enquadramento e limites, evolução 

patrimonial, participação dos fundos de investimentos em relação aos administradores, participação dos 

fundos de investimentos em relação aos gestores, participação dos fundos de investimentos conforma sub-

segmento e mais transparência no acompanhamento dos fundos estressados. Foram apresentados 

resumos das principais movimentações realizadas no ano visando a diversificação da carteira e a proteção 

diante do cenário econômico desafiador. Além de evidenciar as melhorias realizadas da gestão dos 

investimentos como: o estudo de ALM, estudos de alocação,que levam em conta critérios qualitativos e 

quantitativos, aderência de mais critérios técnicos na análise de risco da carteira;a criação do Limite de 

Alçada na Gestão dos Recursos, a elaboração de novos relatórios de gestão para um acompanhamento 

mais preciso e detalhado dos investimentos e os credenciamentos com maiores analises e transparência.Na 

gestão de pessoal, foi exposto o quadro com o quantitativo de pessoal; a gestão orçamentária e financeira 

do FUNPREI; o gerenciamento do custeio e dos contratos do IpojucaPrev; a implantação e o 

desenvolvimento de relatórios semestrais de Controle Interno, que passaram a ser feitos em conjunto com a 

CGM, tendo uma periodicidade definida. Nesse ponto, foi informado que o relatório do 2º semestre de 2021 

e do primeiro semestre de 2022 estão atrasados por conta do fluxo de trabalho da CGM, mas que os papéis 

de trabalho e documentos comprobatórios já foram enviados para a CGM, que está analisando a 

documentação; o detalhamento das decisões judiciais e as conformidade de viés jurídico das portarias, 

legislações e decretos; exposição dos canais de atendimentos e principais assuntos dos requerimentos 

abertos no atendimento presencial. No que diz respeito às realizações da Autarquia, foram abordados os 

Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev, a contínua capacitação do 

membros destes Órgãos Colegiados, bem como, dos servidores do IpojucaPrev, expôs os canais de 

comunicação da Autarquia, melhorias nas práticas de responsabilidade socioambiental, adotando um 

sistema de assinaturas de documentos virtuais, evitando assim o consumo excessivo de papel, a produção 

dos mapeamentos e manualizações das atividades desempenhadas pelos diferentes setores da Diretoria 

Executiva, a ativação da Ouvidoria do IpojucaPrev, o desenvolvimento e do Plano de Ação Anual e do Plano 

de Ação de Capacitação Anual, a implantação do Código de Ética do IpojucaPrev, a contínua produção do 

Relatório de Governança Corporativa, o desenvolvimento do Relatório de Gestão Atuarial, a instauração da 

Política de Segurança da Informação, a realização de ações de diálogo com a sociedade, em especial com 

os segurados, e também, a  realização do Seminário de Educação Previdenciária e Financeira e da 

Audiência Pública referente, afim de expor os relatórios anuais de gestão referentes ao exercício de 2020, a 

criação de Cartilhas Previdenciárias e Financeiras para serem entregues aos segurados em ações de pré e 

pós aposentadoria. Ainda foram lembradas as conquistas e Prêmios recebidos em 2021, o IpojucaPrev 

conquistou a Certificação Pró-Gestão RPPS Nivel II, um programa de certificação que visa o 

reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, atingiu a classificação B no ISP 2021 
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(Indicador de Situação Previdenciária), um reconhecimento à gestão mais profissional e também aos entes 

federativos com maior responsabilidade previdenciária, a conquista do 1º lugar no Prêmio Destaque Brasil 

de Investimentos da ABIPEM de 2021, bem como, a classificação entre os 10 tanto no Prêmio Destaque 

Brasil de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ABIPEM como da ANEPREM, nos prêmios de 2021. 

Promoveu o apoio à realização do 20° Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e 2° Congresso 

Híbrido, onde também foi realizado o IV Seminário Nordestino da ANEPP e XV Encontro da APEPP entre os 

dias 22 e 24 de novembro de 2021, no Pavilhão de Eventos do Hotel Armação em Porto de Galinhas no 

município do Ipojuca, e também, fortaleceu sua transparência nas informações e documentos gerados pela 

Autarquia, tendo como principal canal, o site do IpojucaPrev. Após a apresentação desses tópicos, o 

Relatório de Governança foi colocado para deliberação e foi aprovado por unanimidade pelos membros do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal presentes na reunião. 

 

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

igualmente, reparações pecuniárias pelos prejuízos causados no montante indicado na ação de 

R$21.476.964,69. 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. Porém, considerando que esse 

tipo de atividade tem um custo muito alto, que o fundo praticamente não tem nenhum caixa e que os RPPS 

não podem aportar nenhum recurso nesse ativo, a Queluz apresentou aos cotistas a possibilidade de aporte 

em um fundo de ações Queluz Valor FIA enquadrado no Art. 8º, inciso I, da Resolução 4.963/2021. A 

situação foi passada para Lema Consultoria um parecer sobre o fundo da Queluz e a viabilidade da 

operação nos termos propostos. O Sr Vitor Leitão, sócio da Lema Consultoria, participou da reunião no 

intuito de apresentar o referido parecer. O Queluz Valor FIA tem desempenho aderente ao seu benchmark 

(Ibovespa), mas com o desempenho inferior aos demais ativos presentes em carteira nas janelas analisadas 

quando analisanda no período de até 36 meses. Entretanto, considerando a problemática do FIDC Dunas e 

a falta de outras opções disponíveis para o ingresso de processo de responsabilização da Singulare, o 

parecer da Lema foi favorável à movimentação. Portanto, o Sr Marcelo Marinheiro afirmou que o motivo da 

reunião foi para a apresentação da situação e discussão junto com o Comitê de Investimentos e com os 
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Conselhos Deliberativo e Fiscal, visando o melhor posicionamento do IpojucaPrev em relação à defesa dos 

seus interesses, mas que o assunto ainda não seria deliberado nesse momento. Aproveitou para informar 

que outras opções estão sendo discutidas entre os cotistas, além da tentativa de diálogo com os órgãos de 

controle para identificar quais poderiam ser as possíveis soluções. Foi aberto o espaço para que os 

membros dos órgãos colegiados pudessem colocar os seus questionamentos. O Sr Anderson Jofre, 

Presidente do Conselho Deliberativo, disse que ao aplicar nesse fundo com histórico abaixo dos demais, 

poderíamos deixar de ganhar mais com outros ativos melhores e mais atrativos. Logo, o conselheiro 

entende que seria mais interessante procurarmos outras soluções. O Sr Marcelo Marinheiro disse que isso 

estava sendo estudado e conversado com a própria Queluz e com os outros cotistas. O Sr Helton Ferreira 

lembrou que o assunto ainda estava em processo de discussão, inclusive com a participação da Diretoria 

Jurídica e da Lema, e que não haveria deliberação nessa reunião ainda. O Sr Tacyto Themystocles, 

Presidente do Comitê de Investimentos, corroborou com o que os colegas disseram que seria mais prudente 

esgotar todas as possibilidades antes de decidir se valeria a pena ou não fazer a operação. 

 

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

Diretor de Investimentos, o Sr. Marcelo Marinheiro, reforçou a necessidade da certificação dos membros 

dos Órgãos Colegiados e deu informações sobre como realizar a inscrição e a prova para obtenção da Nova 

Certificação RPPS. Em seguida, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião. 

 

Os anexos pertencentes a esta ata são: 

 

01. Relatório de Governança Corporativa / Prestação de Contas do ano de 2021 e seus anexos; 

02. Parecer LEMA - QUELUZ VAOR FIA - CNPJ: 09.289.072/0001-75.  
 
 
 

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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