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ATA N° 09/2022 – Conselho Fiscal 

 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022, realizada no dia 28 de setembro de 2022. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 nona reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, 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, Joaldo José 

Da Silva e Adriano Marques de Assis Guerra; 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 - 

Agosto/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Outubro/2022; 

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

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

07 – Resultado Final do Censo Previdenciário 2022; 

08 - Prestação de Contas referente a agosto 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 - 

Agosto/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 agosto, 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 agosto, as aplicações e os 

resgates que foram feitos no mês de agosto, 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 1,29% (acumulada no ano de 2,61%) e 

da meta atuarial de 0,04% (acumulada no ano de 7,74%). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial 

no período de janeiro de 2019 até agosto 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, 
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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 Outubro/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. Foi demonstrado que o cenário atual de altas taxas de juros praticada no Brasil, além da 

limitação do ICMS sobre o preço dos combustíveis e a redução do preço do petróleo no mercado 

internacional têm feito com que a inflação tenha diminuído bastante o ritmo, gerando inclusive deflação nos 

últimos meses. Com isso, as perspectivas do mercado sobre o IPCA estão reduzindo há algumas semanas, 

de acordo com o Boletim Focus. Portanto, a proposta de alocação foi pelo resgate total do fundo CAIXA 

BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF, realizando o lucro da estratégia, que foi bem sucedida enquanto a inflação 

estava alta. Porém, levando em consideração a redução da inflação brasileira no curto prazo e tendo em vista 

o reflexo dos juros elevados implementados no Brasil desde 2021, que por efeito de defasagem, tem 

impactado a economia brasileira nos meses atuais e diante da manutenção da taxa de juros em 13,75% até, 

pelo menos, junho de 2023, de acordo com projeções do mercado. O destino do recurso, além dos repasses 

previdenciários disponíveis, inicialmente seriam para o fundo CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP, fundo que 

investem em títulos públicos pós-fixados e em títulos privados, de baixo risco e classificados por agência de 

risco registrada na CVM. O fundo tem liquidez imediata em D0, baixa volatilidade e retorno atrelado ao CDI, 

que com a SELIC em 13,75% seria suficiente para bater a meta atuarial nesse ano. Aproximadamente 

metade do recurso proveniente do resgate do IDKA IPCA 2A somado ao valor dos repasses previdenciários 

será novamente investido em Letras Financeiras. 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 

(Banco S1 ou S2) com rating de crédito mínimo de AA emitido por uma das agências Austin Ratings, Fitch 

Ratings, Moody's e Standard & Poor's. O Diretor de Investimentos explicou que no processo de compra 

desses ativos, é feito uma cotação diária entre todas as instituições que atendem aos requisitos e que estão 

credenciadas no IpojucaPrev, em processo parecido com o que é feito para a compra de Títulos Públicos. 

Essas cotações foram feitas diariamente desde o mês passado e foi identificado que o BTG tem uma Letra 

Financeira Subordinada (LFSN) com um prazo de 10 anos (com opção de recompra a partir do 5º ano) que 

apresentam taxas bem superiores às demais Instituições Financeiras, mesmo sendo um banco S1 e que tem 

excelente classificação  de rating de crédito. Conforme autorização na reunião anterior, foi comprado R$ 5,5 

Milhões dessas LFSN e a proposta de alocação atual seria complementar aproximadamente R$ 10 Milhões 
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nesse papel. Outros 10 Milhões seriam investidos em Letras Financeiras de outras Instituições com prazos de 

até 3 anos, visando a diversificação de prazos e de risco de crédito. A melhor opção será identificada a partir 

da cotação, que deverá ser feita diariamente para acompanhamento do mercado, de acordo com os critérios 

mínimos estabelecidos. Os ativos 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. 

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, 

Alínea "b" 
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF1 Resgate total 

- - Repasses Previdenciários Resgate total 

- - Repasses Previdenciários Mês Anterior Resgate total 

TOTAL R$ 40.507.787,46 
 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO / ATIVO VALOR 

Art. 7º, Inciso III 
Alínea "a" 

03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP1 R$ 20.000.000,00 

Art. 7º, Inciso IV 
- 

LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA  BTG2 
Prazo de 10 Anos (com opção de recompra a 
partir de  5 anos) 

R$ 10.000.000,00 

Art. 7º, Inciso IV 
- 

LETRA FINANCEIRA - Melhor cotação dentre as 
que atenda aos requisitos3 
Prazo até três anos 

R$ 10.507.787,46 

TOTAL R$ 40.507.787,46 
1 O saldo proveniente do resgate do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF será direcionada para o CAIXA BRASIL FI 

RF REF DI LP até o momento da efetivação das compras das Letras Financeiras;  

2 Considerando que no dia 28/09/2022 foi liquidada uma operação de R$ 5,5 Milhões nesse ativo, a compra aprovada fica 

no valor de R$ 4,5 Milhões para completar os R$ 10,0 Milhões previstos nessa LFSN; 

3 Requisitos mínimos: Atender ao previsto na Resolução 4.695, Portaria 1.467, Banco S1 ou S2 e rating mínimo AA 

emitido por uma das agências Austin Ratings, Fitch Ratings, Moody's  e Standard & Poor's. 
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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 de alocação de recursos. 

 

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. Durante o mês de 

setembro de 2022, não foram analisados os documentos de Instituições Financeiras e seus respectivos 

Fundos de Investimento, salientamos que as Instituições abaixo relacionadas terão o prazo de 

credenciamento vencido durante o mês de Setembro e foram notificados para envio da documentação para 

atualização do credenciamento, porém até a a realização da reunião ainda não obtivemos retorno: 

 

Instituição CNPJ Atribuição Situação 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 01.522.368/0001-82 Adm / Custodiante 

Credenciamento suspenso 

por falta de envio de 

documentação* 

SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S.A.  62.285.390/0001-40  Adm / Gestor  

Credenciamento suspenso 

por falta de envio de 

documentação* 

MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS S/S LTDA 

13.426.885/0001-37 
Distribuidor  

Credenciamento suspenso 

por falta de envio de 

documentação* 

* Credenciamento suspenso por falta de envio de documentação. Situação poderá ser revertida quando as IF´s enviarem 

a documentação completa. 

 

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; “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 
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Instrução CVM 578/2016 e dos artigos 34 e 36 do Regulamento do Fundo, que tem por objetivo deliberar 

sobre a seguinte matéria:  

I - Deliberar sobre as condições mínimas para celebração do Contrato Definitivo, compreendendo a adoção 

de todas as medidas necessárias ao cumprimento do seu Objeto, bem como a celebração de todos os 

contratos acessórios ao Contrato Definitivo, tudo nos exatos termos previstos nos Anexos I e II.” 

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 proposta foi discutida e passada para que 

a LEMA consultoria fizesse uma análise e emitisse uma orientação de voto considerando a situação do fundo. 

A proposta de orientação de voto da LEMA foi pela aprovação da pauta prevista na consulta formal, tendo 

sido enviada previamente aos conselheiros e membros do comitê previamente à reunião e tendo sido 

apresentada detalhadamente durante a reunião. Todos os membros do Comitê de Investimentos presentes 

optaram para emitir orientação de voto pela aprovação da pauta. 

 

05 – 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, 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 período de 30 de junho de 2020 e 2019.” 

Considerando que a Ernest Young, auditoria independente contratada pelo fundo, não expressou opinião 

sobre as Demonstrações Financeiras, a orientação de voto é pela abstenção na consulta formal. 

 

06 – 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.   
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07 – Resultado Final do Censo Previdenciário 2022; Em 07 de junho de 2022, a Autarquia Previdenciária 

do Município do Ipojuca convocou todos os servidores aposentados e pensionistas vinculados ao FUNPREI 

para realizar o censo previdenciário, que ocorreu de forma online, com links de acesso através do site do 

IpojucaPrev, e presencial, na sede do IpojucaPrev. Tendo finalizado o processo e informando a base de 

dados dos beneficiários do FUNPREI atualizada à SPREV, a 3it, empresa contratada para realizar o censo 

dos servidores inativos, produziu um relatório apontando os resultados obtidos nesse grande movimento para 

arrecadação e atualização das informações básicas dos beneficiários para nosso banco de dados. O relatório 

também aponta as irregularidades encontradas e dá recomendações de como manter a atualização do banco 

de dados para evitar possíveis complicações ou problemas futuros.  

 

08 - Prestação de Contas referente a agosto 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 agosto 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 

agosto de 2022. Com relação ao repasse das contribuições, foi informado que o Fundo Municipal de 

Assistência Social repassou apenas no dia 21, portanto, incidiu juros sobre o valor devido, de acordo com a 

legislação. Quanto às demais Unidades Gestoras, o repasse foi feito dentro do prazo. 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 

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

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos - agosto de 2022; 

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

03. Apresentação dos resultados de agosto de 2022;  

04. Proposta de alocação para outubro de 2022; 

05. Retificação da Consulta Formal do Fundo Geração de Energia FIP Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob 

n° 11.490.580/0001-69; 

06. Apresentação da Empresa Genial, na qualidade de gestora do Fundo Geração de Energia FIP 

Multiestratégia; 

07. Proposta da Nivalion sobre o Fundo Geração de Energia FIP Multiestratégia; 

08. Proposta de Prestação de Serviços da Empresa Vieira Rezende Advogados; 
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09. Memorando da Empresa Vieira Rezende Advogados; 

10. Orientação de voto da Lema Consultoria e Finanças sobre a proposta feita pela empresa ; 

11. Consulta Formal do Fundo Geração de Energia FIP Multiestratégia, referente à aprovação de 

Demonstrações Financeiras de 2019 e 2020; 

12. Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras do Fundo Geração de Energia FIP 

Multiestratégia; 

13. Edital Totum – Nova Certificação RPPS; 

14. Instruções para a Nova Certificação RPPS; 

15. Relatório Final – Censo IpojucaPrev; 

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

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

18. Apresentação da Diretoria de Investimentos; 

19. 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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