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ATA N° 12/2022 – Conselho Deliberativo 

 

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022, realizada no dia 27 de dezembro de 

2022. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 segunda reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e 

dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

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 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 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 Financeira 

do IpojucaPrev, Srª Alcione Pontes e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Srª Laryssa 

Brandão, Sr Jessé Faria, representante da Caixa Asset; 

 

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 de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev 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 Investimentos - 

Novembro/2022; 

02 – Proposta de Alocação para Janeiro/2023; 
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03 – Resultado da Consulta Formal do fundo Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ/ME 

Nº 16.841.067/0001-99; 

04 – Convocação para Assembleia Geral dos Cotistas do Fundo De Investimento Em Direitos 

Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP, CNPJ nº 13.633.964/0001-19; 

05 – Proposta do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023; 

06 – Prestação de Contas de Outubro/2022 e Novembro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; 

07 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev. 

 

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 - 

Novembro/2022: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro. 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 novembro, a posição dos investimentos, sua 

disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de novembro, 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° 4.963, de 25 de novembro de 2021 e a Política de 

Investimentos 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 novembro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de 

novembro, 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 -0,46% (acumulada no ano de 4,14%) e da meta atuarial de 0,93% 

(acumulada no ano de 9,93%). Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no período de janeiro de 

2019 até novembro 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 
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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 seguiu 

para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.  Os membros presentes do Conselho Deliberativo 

aprovaram o relatório. 

 

02 – Proposta de Alocação para Janeiro/2023: Antes da discussão sobre a Proposta de Alocação, 

contamos com a participação do Sr Jessé Faria, Gerente da Caixa Asset, que apresentou a visão 

macroeconômica da gestora para as principais variáveis econômicas para os próximos anos, além de 

atualizar o cenário econômico, tanto no âmbito internacional como no nacional. Demonstrou que o Brasil 

passou por um processo de subida da taxa básica de juros para conter a inflação, saindo de 2% para 13,75%, 

tendo feito isso antecipadamente, em relação aos demais países. Como exemplo, o FED subiu a taxa 

americana de 0% para 4,5% com perspectiva de chegar em 5,25%, já o BCE saiu do juros negativos para 

2,25%, com perspectiva de ir até 3,50%. Com isso, foi mostrada a trajetória da inflação implícita vem caindo, 

chegando mais próximo da meta, apesar de ainda estar acima da banda superior da meta. Demonstrou 

também que a curva de juros, que anteriormente precificava uma queda da SELIC a partir do primeiro 

trimestre, atualmente já trabalha com a queda só a partir do quarto trimestre. Além disso, também foi 

apresentado o resultado dos principais benchmarks no ano de 2021 e 2022 (até 12/2022), demonstrando que 

2021 foi um ano em que nenhum RPPS bateu meta e que 2022 foi um ano com desempenho melhor, mas 

que ainda trouxe dificuldade, umas vez que apenas o CDI e o IRF-M 1 chegaram a bater a meta atuarial de 

IPCA + 5%. Também foi demonstradas as principais indicações de investimentos feitos pela Caixa Asset no 

início de 2022, que eram: 1º) Fundos Vértices (ou NTN-B comprados diretamente); 2) Pós fixados; e 3) RV 

Brasil. Já para o ano de 2023, as principais indicações da Caixa Asset seriam: 1º) Pós Fixados; 2) Pre-

fixados; e 3) Vértice (ou NTN-B comprados diretamente) e RV Brasil. Depois disso, foi explicado o objetivo e 

as estratégias do Fundo de Investimentos Juros e Moedas Multimercado, enquadrado no Artigo 10º, Inciso I, 

que é formado em boa parte por títulos públicos e investe pequenas partes da carteira no mercado de 

moedas, procurando distorções e visa ter um objetivo de 105/110% do CDI. O orçamento de risco é pequeno, 

fazendo com que a volatilidade do fundo seja baixa. Em seguida, o Sr Jessé Faria apresentou também o novo 

fundo Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP, que é um fundo passivo pra acompanhar o IDKA Pré 2A, com papéis 

pré-fixados e Duração constante ANBIMA de 2 Anos. Em um ciclo de baixa de juros, esse fundo se 

beneficiaria, trazendo ganhos para a carteira de investimentos. Para a Caixa Asset, nesse duration de 2 anos 

é que está a maior margem para ganho na curva de juros futuros. O Sr Marcelo Marinheiro agradeceu a 

presença do Sr Jessé Faria e deu continuidade à reunião com os demais presentes. 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. Nesse estudo, foi feito uma reavaliação gera da 

carteira, considerando a atualização do cenário e as perspectivas do mercado para o ano de 2023, visando 

reposicionar as estratégias presentes no portfólio e identificar se haveria necessidade de fazer realocações. 

No segmento de Investimentos em Renda Fixa, conforme vem sendo debatido nas últimas reuniões, com as 
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indefinições políticas e fiscais para o novo governo eleito, houve uma abertura da curva de juros futuros nos 

meses de Novembro e Dezembro, que impactou negativamente muitos ativos de renda fixa na carteira, pela 

marcação a mercado. Porém, criou uma janela de oportunidade interessante para compras de títulos públicos 

e privados, que foi aprovada previamente e novas alocações nesses ativos foram feitos nos últimos meses. 

Fazendo com que a posição atual de aproximadamente 18% em Títulos Públicos Federais, enquadramento 

Artigo 7, Inciso I,  "a" e de 6,5% em Letras Financeiras, enquadramento Artigo 7, Inciso IV, tivessem num 

percentual adequado para o momento. Nesse momento de indefinições e instabilidade e com a inflação um 

pouco mais controlada, foram identificadas oportunidades de investir em fundos atrelados ao DI, para 

aproveitar o atual patamar da SELIC, e em fundos pré-fixados IRF-M 1, para se posicionar em caso de 

fechamento da curva de juros. Foi analisada a relação risco x retorno dos índices pré-fixados, sendo mais 

seguro investir no IRF-M 1, pra evitar a volatilidade dos papéis com durations maiores, dadas as incertezas 

fiscais. Ainda na Renda Fixa, foi sugerido o resgate total do fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF, 

visando aumentar a exposição em ativos que possam proteger a carteira. Também foi realizado um estudo de 

alguns fundos de Crédito Privado de instituições credenciadas, analisando histórico de desempenho de risco 

e retorno, correlação entre os fundos, análise dos ativos presentes em carteiras por cada fundo e o risco de 

crédito dos ativos, visando aumentar a exposição em fundo de crédito privado, enquadrado no Artigo 7, Inciso 

V,  "b" da resolução CMN 4.963/2021.  Analisando a parte da de renda variável, foi sugerida a manutenção da 

posição atual da carteira em aproximadamente 13%, posicionando a carteira para uma possível retomada da 

Bolsa no Brasil, já que o ciclo de aumento da taxa de juros começou antecipadamente em relação aos outros 

países, e a maioria dos analistas acreditam que chegou ao fim, ou está bem próximo disso, já começando as 

projeções de cortes na SELIC a partir de meados de 2023. Já em relação aos investimentos no exterior, o 

cenário ainda é preocupante por conta do cenário de elevação dos juros nos EUA e na zona do Euro, como 

forma de controlar a inflação, que ainda está bastante alta. Além do impacto de diversas crises importantes, 

como a guerra Russia x Ucrânia, tensões políticas, incertezas sobre a reabertura da China após a política de 

COVID 0, dentre outras. Com isso, apesar de ter tido um desempenho ruim no ano de 2022, ainda há 

margem para novas correções. Porém, considerando que os investimentos realizados ainda se encontram 

com retorno negativo e que a participação na carteira se diluiu bastante e atualmente é bem pequena, optou-

se por manter a posição atual para não realizar o prejuízo, esperando uma nova recuperação do mercado. 

Além disso, os fundos sem proteção cambial também mantêm uma diversificação em relação aos ativos 

nacionais da carteira do IpojucaPrev. Em relação aos fundos Multimercado, a sugestão foi pelo resgate total 

do fundo Caixa RV 30 FI Multimercado LP, que pode manter até 30% em ativos de Renda Variável, por 

considerarmos que a posição atual em Renda Variável em 13% já se encontra num percentual adequado 

para os investimentos em ações no momento. Aplicando o saldo proveniente desse resgate no fundo Caixa 

Brasil Juros e Moedas, que mantém um bom percentual em Renda Fixa e consegue entregar um resultado de 

aproximadamente 105/110 % do CDI, através da aposta em algumas distorções no mercado de moedas, mas 

sem correr o risco cambial. 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, 
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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 7, Inciso I,  "b" 23.215.097/0001-55 
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 
FI RF 

Resgate total 
 

Artigo 10, Inciso I 03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 
Resgate total 

 

Artigo 7, Inciso I,  "b" 10.922.432/0001-03 
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA 
FI RENDA FIXA LP 

Resgate total 
 

- - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS R$ 4.000.000,00 

TOTAL R$ 54.030.494,49 
 
 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO / ATIVO VALOR 

Artigo 7, Inciso I,  "b" 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 R$ 28.030.494,49 

Artigo 10, Inciso I 14.120.520/0001-42 CAIXA BRASIL JUROS E MOEDAS R$ 12.000.000,00 

Artigo 7, Inciso V,  "b" 19.719.727/0001-51 
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP 
LP 

R$ 4.000.000,00 

Artigo 7, Inciso V,  "b" 14.171.644/0001-57 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF  
CP LP 

R$ 10.000.000,00 

TOTAL R$ 54.030.494,49 

 

Foi demonstrado  um resumo da carteira considerando as alterações, demonstrando que estaria bem 

posicionada para o cenário previsto para 2023, com aproximadamente 77% da carteira com grande 

probabilidade de bater meta no início do ano. O percentual restante estaria diversificando a carteira e 

procurando capturar uma possível mudança de cenário ou posicionando a carteira em renda variável, 

posicionando para o longo prazo. 

 

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

análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.  Os membros presentes do Conselho Deliberativo 

aprovaram a proposta de alocação de recursos. 

 

03 – Resultado da Consulta Formal do fundo Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ/ME 

Nº 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 

Extraordinária de Cotistas, realizada por meio de Consulta Formal aos Cotistas, convocada pela 

Administradora em 28 de novembro de 2022 (“Consulta Formal”), e a divulgação ocorrerá até às 18:00 horas 

do dia 14 de dezembro 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”). QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Foram 
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recepcionadas as manifestações de voto dos Cotistas, representando, aproximadamente, 26,79% das cotas 

emitidas do Fundo. OBJETO E RESULTADO: A Administradora realizou o procedimento de Consulta Formal 

aos Cotistas sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: I. APROVAR/REPROVAR a 

distribuição extraordinária de rendimentos no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); II. 

APROVAR/REPROVAR a amortização do valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) 

permanecendo a quantidade de cotas inalterada; Em havendo aprovação dos itens I e II acima, os valores 

serão pagos aos cotistas no prazo de até 10 (dez) dias a contar da divulgação do Termo de Apuração desta 

Consulta. III. APROVAR/REPROVAR a substituição do prestador de serviços de gestão do Fundo pela 

SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5° 

andar, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

40.888.143/0001-04, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos 

e valores mobiliários através do Ato Declaratório da CVM nº 19.412, expedido em 22 de dezembro de 2021, e 

refletir tal alteração em todo o Regulamento. Em oportuno, todas as menções à ICVM 539 foram substituídas 

por CNPJ/ME; todas as menções a BM&FBOVESPA e CETIP foram substituídas pela B3; Após análises das 

respostas dos Cotistas do Fundo ao Edital de Convocação, foram apurados os seguintes resultados: Para o 

item I, obteve-se 26,79% de aprovação; para o item II, obteve-se 26,79% de aprovação; para o item III, 

obteve-se 26,78% de aprovação e o,03% de reprovação. Diante do exposto, a Administradora declara que a 

matéria constante do item I ao III da ordem do dia foram aprovadas, por cotistas desimpedidos e aptos a 

deliberar, conforme os percentuais acima descritos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a Consulta Formal, da qual foi lavrado o presente Termo de Apuração, que depois de lido, 

aprovado e achado conforme. Foi informado que o saldo proveniente dos dividendos e amortizações 

previstos nas ordens do dia I e II, respectivamente, foram pagas no dia 26 de Dezembro de 2022. 

 

04 – Convocação para Assembleia Geral dos Cotistas do Fundo De Investimento Em Direitos 

Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP, CNPJ nº 13.633.964/0001-19: Convocação para Assembleia 

Geral dos Cotistas do Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP, CNPJ nº 

13.633.964/0001-19: A Singulare Corretora De Títulos E Valores Mobiliários S.A., Em Conformidade Com A 

Regulamentação Vigente, A Pedido Dos Cotistas Titulares De 44,48% Das Cotas Em Circulação Do Fundo 

De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas Lp (“Fundo”), Administrado Por Esta 

Instituição Financeira (“Administradora”), Vem Convidá-lo A Participar Da Assembleia Geral Extraordinária De 

Cotistas A Ser Realizada Em Primeira Convocação No Dia 22 De Dezembro De 2022, Às 11h, Via Vídeo 

Conferência No Aplicativo Zoom (“Assembleia”), Para Deliberar Sobre: A) Atualização Da Denominação 

Social Da Administradora, Custodiante E Distribuidora Do Fundo, Bem Como Do Andar De Sua Sede, Em 

Virtude Da Alteração De Seus Atos Constitutivos, Que Deixa De Ser, Respectivamente, SOCOPA Sociedade 

Corretora Paulista S.A., 3ª Andar, E Passa A Ser SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., 5º Andar, Sendo Refletida Nos Artigos 4º E 6º; Nas Definições De “Administradora”, 

“Custodiante” E “Distribuidora” Constantes No Anexo I – Definições; E Nos Anexos III E IV, Todos Do 

Regulamento Do Fundo, De Modo Que Passarão A Vigorar Da Seguinte Maneira: “Artigo 4º: O Fundo é 
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administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição 

financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de 

Valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 

1.355, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Administradora”).” “Artigo 6º: As 

atividades de custódia e controladoria dos ativos integrantes da Carteira do Fundo previstas no artigo 38 da 

Instrução CVM 356 serão realizadas pela SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, e devidamente autorizada pela 

CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40 

(“Custodiante”). Administradora: é a Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Custodiante: é 

a Singulare Corretora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.; Distribuidora: é a Singulare Corretora De Títulos 

E Valores Mobiliários S.A.; B) A substituição da Atual Gestora do Fundo, pela QLZ Gestão De Recursos 

Financeiros LTDA., sociedade empresária, com sede na Rua Funchal, nº 263, cj. 81, na Cidade e Estado de 

São Paulo, e inscrita no CNPJ sob o número 07.250.864/0001-00, a qual é autorizada pela CVM a exercer a 

atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 8.279, de 12 de 

abril de 2005, doravante designado abreviadamente “Nova Gestora”, sendo tal substituição refletida na 

definição de “Gestora” constante no Anexo I – Definições, do Regulamento do Fundo, de forma que passará a 

vigorar da seguinte maneira: “Gestora: é a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda., com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 263, cj. 81, inscrita no CNPJ sob nº 

07.250.864/0001-00.” c) A alteração do Artigo 9º, inciso “II”, do Regulamento do Fundo, a fim de alterar a 

Taxa de Gestão do Fundo, que deixa de ser 10% (dez centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o 

Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e máximo de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) mensais e passa a ser 12% (doze por cento) sobre os ativos recuperados do 

Fundo no mês, de forma que passará a vigorar da seguinte maneira: “Artigo 9º: A Administradora receberá 

uma Taxa de Administração, que remunerará os serviços de administração do Fundo e gestão da carteira, 

equivalente à somatória dos seguintes montantes, calculados individualmente (“Taxa de Administração”): (...) 

(ii) 12% (doze por cento) sobre os ativos recuperados do Fundo no mês.” De acordo com o que foi discutido 

na 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos em 2022, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2022, o 

voto do FUNPREI foi pela aprovação da substituição. Durante a reunião, a proposta foi aprovada pela 

unanimidade dos cotistas presentes à reunião. A Singulare informou que será feito uma diligência na Queluz 

antes da efetivação da troca. A ata da reunião ainda está sendo elaborada pela administradora e será 

disponibilizada posteriormente.  

 

05 – Proposta do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023: Foi apresentada uma proposta de 

calendário de reuniões da Diretoria de Investimentos para o ano de 2023 aos membros dos conselhos e do 

comitê a fim de que aprovassem as datas mensais propostas. Foi acordado que os conselheiros iriam 

analisar melhor as datas e que o calendário do ano de 2023 seria confirmado na primeira reunião ordinária do 

ano, prevista para acontecer em 31 de janeiro de 2023. 
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06 – Prestação de Contas de Outubro/2022 e Novembro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira: A 

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

quantitativos e qualitativos do RPPS referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, informando: os 

totais de atendimentos protocolados, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o 

quantitativo e qualitativo da folha de pagamento dos meses 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 dos meses de outubro e novembro do ano de 

2022. 

 

07 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: O Presidente Executivo do 

IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, parabenizou e agradeceu a participação efetiva dos Órgãos Colegiados do 

IpojucaPrev durante todo o ano de 2022, ressaltando a importância dos mesmos para a manutenção das 

boas práticas de gestão na autarquia. Reforçou também sobre a necessidade de debater e estabelecer no 

ano de 2023 uma proposta de reforma previdenciária que consiga atender aos anseios dos servidores, bem 

como, manter a segurança previdenciária do município. 

 

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

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, o Sr. Marcelo Marinheiro, agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

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

02. Relatório Analítico de Investimentos - novembro de 2022; 

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

04. Proposta de Alocação para janeiro de 2023; 

05. Apresentação da Caixa Asset; 

06. Resultado da Consulta Formal do fundo Singulare Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ/ME Nº 

16.841.067/0001-99;  

07. Convocação para AGE do Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas 

LP, CNPJ nº 13.633.964/0001-19; 

08. Proposta do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023; 

09. Balancetes do FUNPREI - Outubro 2022; 

10. Balancetes IpojucaPrev - Outubro 2022; 

11. Balancetes FUNPREI - Novembro 2022; 

12. Balancetes IpojucaPrev - Novembro 2022. 

13. Apresentação da Diretoria Administrativa Financeira; 

14. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 
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Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  Membro  

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Titular  

Moises Barbosa Campos 566/1 Suplente 

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Marcos Bastos Lins  180042/6 Titular  

Joaldo José Da Silva  180061/2 Suplente 

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 Titular  

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 Suplente 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 152 Titular  

José Ricardo Curato 1032 Suplente 

José Marcelo De Oliveira 782/1 Titular  

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 Suplente 
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