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ATA N° 04/2022 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022, realizada no dia 27 de abril de 

2022. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 quarta reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e dois.  

 

Desta forma, participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; Rafael Cordeiro, 

representante da empresa Queluz Asset Management; o Presidente do Conselho Deliberativo, Anderson 

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

Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Joaldo José Da Silva; o Presidente 

do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva eos demais membros titulares e suplentes do 

Conselho Fiscal: Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras e Severino Gonçalves de Assis Guerra; o 

presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo e os demais membros 

titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Anderson Jofre Gomes Da Silva, 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes 

Bezerra Veras, 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; e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário. 

 

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

priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do 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 Investimentos 

- Março/2022;  

02 – Proposta de Alocação para Maio/2022; 
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03- Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 

04 – Comunicado de Fato Relevante do Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69; 

05 – Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do Vector Queluz Lajes 

Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76; 

06 – Convite para os eventos da LEMA Educação em Recife-PE. 

 

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 - 

Março/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 apresentada a carteira no mês de março, a posição dos investimentos, sua disponibilidade 

para resgate, sua carência, o saldo no final de março, a participaçãodo fundo previdenciáriosobre 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 

mostradaa 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 março, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de março, 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 mensalda carteira do FUNPREI de 

2,00% e da meta atuarial de 2,04%. Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 

janeiro de 2019 até março 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 comparaçãodo 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 
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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. 

 

02 – Proposta de Alocação para Maio/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, no qual foi feita uma proposta de realocação dos ativos. Na reunião anterior, 

tinha sido feito uma reavaliação dos investimentos em Renda Fixa, tendo sido combinado que na próxima 

reunião seria realizado um estudo em relação aos investimentos em Renda Variável e Exterior. Porém, a 

análise de fundos de investimentos no exterior demanda uma análise mais aprofundada, tendo deixado para 

a reunião seguinte. Portanto, a proposta de alocação para o mês de Maio de 2022 foi realizada 

considerando principalmente os fundos de Renda Variável. O estudo dividiu as estratégias presentes em 

carteira (ações livres, small caps e dividendos). Foram comparados os indicadores de risco x retorno dos 

fundos presentes em carteira e demais instituições credenciadas, divididos por cada uma das estratégias. 

Segue breve resumo dos principais destaque do estudo. Em Ações Livres, foi ponderado que dois fundos 

estavam com desempenhos abaixo nas janelas analisadas, o Sulamerica Equities e o BTG Pactual Absoluto 

Institucional FIC Ações. Foi informado que durante as visitas de diligências, foram discutidos com membros 

da equipe de gestão desses fundos quais eram os motivos desses desempenhos abaixo do benchmark no 

período pós-pandemia. As principais movimentações na estratégia foram: Resgate total do fundo 

Sulamerica Equities e Aplicação do saldo no Sulamerica Selection, que foi o fundo com o maior destaque 

nas janelas analisadas; Resgate de parte do saldo do BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações e 

aplicação desse saldo no BB Quantitativo Ações, que é um fundo quantitativo, que utiliza-se de métricas 

matemáticas pré definidas para sua tomada de decisão, sendo inclusive, o grande destaque dessa 

estratégia. Optou-se por não resgatar o valor total devido ao fundo ter um histórico longo e de bom 

desempenho, tendo sido, inclusive, destaque em outros estudos realizados em anos anteriores. Em Small 

Caps, foram apresentados os dois tipos de estratégias da categoria, os fundos de Small Caps "puros" e os 

fundos que além desses ativos também investem em Mid Caps. A proposta foi de resgatar os fundos atuais 

em carteira Caixa Small Caps Ativo FIA e Bradesco Mid Small Caps FIA para aplicar nos fundos que se 

destacaram nas janelas analisadas, 4UM Small Caps FIA e AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações. Com 

relação aos fundos de Dividendos, o fundo atualmente presente em carteira apresenta resultados 

compatíveis com o benchmark, não sendo proposta nenhuma alteração nessa estratégia. A proposta de 

alocação ainda abordou um ajuste na Renda Fixa, fazendo um resgate do valor que foi aplicado durante o 

mês de maio de 2022 no fundo Caixa Brasil FI RF Referenciado DI LP para aplicar nos fundos Bradesco 

Premium FI RF Referenciado DI e BB Perfil FIC RF DI Previdenciário LP. Os fundos passivos referenciados 

DI apresentam desempenhos similares, portanto, a mudança poderia ser feita, visando a manutenção do 

relacionamento com as outras instituições.  
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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. 

 

RESGATES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Artigo 8º, I 14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC. FICAÇÕES R$ 3.500.000,00 

Artigo 8º, I 11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES Resgate total 

Artigo 8º, I 06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES Resgate total  

Artigo 8º, I 15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES Resgate total 

Artigo 7º, V,' a ' 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENC. DI LP R$ 40.000.000,00 

- - REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 

TOTAL R$ 61.468.520,57 

 

APLICAÇÔES 

ENQUADRAMENTO CNPJ FUNDO VALOR 

Artigo 8º, I 14.386.926/0001-71 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES R$ 3.500.000,00  

Artigo 8º, I 03.737.206/0001-97 SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES R$ 4.047.218,86 

Artigo 8º, I 10.922.432/0001-03 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES R$ 8.121.301,71 

Artigo 8º, I 03.543.447/0001-03 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES R$ 4.000.000,00 

Artigo 7º, III,' a ' 03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC. DI R$ 16.000.000,00 

Artigo 7º, III,' a ' 13.077.418/0001-49 BBPERFIL FIC RF REFERENCI. DI PREVID. LP R$ 25.800.000,00 

TOTAL R$ 61.468.520,57 

 

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

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. No 

mês de abrilforam passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos da seguinte instituição e 

seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 
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Depois de ter as documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem 

repassados na reunião, as atualizações e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e de 

seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguiu 

para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal 

aprovaramos credenciamentos supracitados. 

 

04 – Comunicado de Fato Relevante  do Geração de Energia Fundo de Investimentos em 

Participação Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69:“RJI CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com 

endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor n° 97, 7° andar 

(“RJI” e “Administradora”), na qualidade de Administradora GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-

69 (“FUNDO”), vem COMUNICAR ao mercado e aos cotistas do Fundo, no sentido de que o Fundo teve a 

carteira reprocessada no dia 08 de abril de 2022, em razão do que segue:(i) O ativo GREEN OIL 

PARTICIPAÇÕES S.A. (GOIL3), componente da carteira do FUNDO, foi precificado, em 08 de abril de 

2022, por Equivalência Patrimonial a 100% (cem por cento) do Valuation da Companhia Investida; (ii) O 

ativo Stig Energia e Projetos S.A. (STIG3), componente da carteira do FUNDO, foi precificado a valor R$ 

0,00 (zero reais), em 08 de abril de 2022, somado à inclusão da rubrica “Provisão para pagamento de 

eventuais garantias para operações da Stig”, no montante de R$5.447.000,00 (cinco milhões e quatrocentos 

e quarenta e sete reais) na conta de Valores a Liquidar do FUNDO; e (iii) Neste sentido, com os ajustes 

lançados, a rentabilidade da carteira passou a -28,33% (vinte e oito vírgula trinta e três por cento negativos) 

na posição.Destaca que as precificações foram aplicadas após definição do Comitê de Risco e Precificação 

interno da RJI, com base no laudo de avaliação econômico-financeira da Green Oil Participações S.A. e da 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO 

92.886.662/0001-29 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. GESTOR 

03.864.607/0001-08 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA GESTOR 

00.840.515/0001-08 PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDOR 

16.500.294/0001-50 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA GESTOR 

21.813.291/0001-07 SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. GESTOR 

02.201.501/0001-61 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A ADM 

10.819.611/0001-10 
PERFORME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS 

LTDA 
DISTRIBUIDOR 

CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTO 

03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
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Stig Energia e Projetos S.A., elaborado pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na data-base 

30 de junho de 2021.” O Sr Marcelo Marinheiro informou que tinha solicitado e recebido um mapa das cotas 

desde o período de 30 de junho de 2021. Ao receber, foi verificado que as alterações foram realizadas 

apenas a partir da data de 08 de Abril de 2022. Ficou de ser verificado com o Administrador e Gestor do 

Fundo se seria retificado algum período anterior. Caso seja necessário, serão enviados novos extratos e as 

informações retificadas no DAIR. 

 

05 – Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do Vector Queluz Lajes 

Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76:“A 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54, devidamente autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores 

mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 3.585, de 2 de outubro de 1995, na qualidade de instituição 

administradora (“Administradora”) do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.842.683/0001-76 (“Fundo”), vem, por meio 

desta, em atendimento à solicitação do Gestor do Fundo, nos termos do artigo 35 do regulamento do Fundo 

(“Regulamento”), bem como do Artigo 21 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

alterada (“Instrução CVM 472”), convocar os cotistas do Fundo (“Cotistas”) para a Assembleia Geral 

Extraordinária de Cotistas (“Assembleia”), a ser realizada de forma não presencial, por meio de consulta 

forma:. A aprovação para o Plano de Liquidação, conforme material entregue.” O prazo para finalizar a 

amortização das cotas tipo "B" do fundo vence no final do mês de Abril de 2022, portanto, para apresentar o 

plano de liquidação e tirar possíveis dúvidas, foi convidado o Sr. Rafael Cordeiro, representante e sócio da 

Queluz Asset, co-gestora do referido FII. Ele lembrou que as cotas tipo "A" do fundo foram liquidadas 

recentemente, restando apenas as cotas tipo "B". Foi proposto um plano de liquidação para estabelecer um 

prazo máximo de 18 meses para vender os CRI´s presentes na carteira e liquidar o fundo. Caso estes sejam 

vendidos antes do prazo, as amortizações irão acontecendo de acordo com a disponibilidade financeira. O 

Sr Marcelo Marinheiro perguntou quantos CRI´s o fundo tinha em carteira e quantos já tinham sido 

vendidos. O Sr Rafael Cordeiro informou que tinham 9 CRI´s, tendo sido vendidos 5 e restando 4. 

Aproveitou para passar informações gerais sobre os ativos que permanecem em carteira. O Sr Marcelo 

Marinheiro também perguntou qual seria a alternativa caso o plano de liquidação não viesse a ser aprovado 

pelos cotistas do fundo. O Sr Rafael Cordeiro respondeu dizendo que haveria duas hipóteses: 1) A venda 

sem tempo hábil de negociação poderia fazer com que os ativos fossem vendidos em condições 

desfavoráveis e com deságio (risco de liquidez); 2) liquidação do fundo, com o pagamento parte em dinheiro 

dos ativos que já foram vendidos, e parte em transferência dos papeis investidos pelo fundo para os 

cotistas, na proporção de suas cotas. Ele ainda informou que o fundo estava com um bom desempenho, 

rodando acima da meta atuarial dos RPPS´s. Além disso, lembrou dos efeitos provocados pela pandemia, 

que dificultaram a negociação dos ativos dentro do prazo atual do fundo. Não restando mais dúvidas quanto 

D4Sign cc3bac6d-94f8-43b9-90b6-8bf5b0c57a67 - 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 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022,  

realizada no dia 27 de abril de 2022. 

 

Pág.7 de 8 

 

ao assunto, o Sr Marcelo Marinheiro agradeceu a presença e disponibilidade do Sr Rafael Cordeiro, que 

saiu da reunião. Então, o Sr Marcelo Marinheiro informou que já havia passado a consulta para análise e 

emissão de parecer sobre a aprovação ou reprovação do plano de liquidação para a LEMA Consultoria. E 

propôs que o estudo fosse apresentado e, sendo aprovado pelos representantes do IpojucaPrev, seria 

validado como o voto na Consulta Formal. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê 

de Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

06 – Convite para os eventos da LEMA Educação em Recife-PE: Foi informado que a LEMA Educação 

estaria fazendo um curso presencial para a nova certificação de RPPS, que será realizado nos dias 10 e 11 

de Maio de 2022, em Recife/PE. Os conselheiros e/ou membros do Comitê de Investimentos que tiverem 

interesse, podem entrar em contato com o IpojucaPrev solicitando a inscrição no curso.  

 

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 – Março de 2022; 

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

03. Apresentação dos resultados de Março de 2022;  

04. Proposta de alocação para Maio de 2022; 

05. Análise de reavaliação da carteira de Renda Variável; 

06. Comunicado de Fato Relevante do fundo Geração de Energia Fundo de Investimentos em Participação 

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 11.490.580/0001-69; 

07. Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotista do fundo Vector Queluz Lajes 

Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76; 

08. Planodas gestoras para liquidação do fundo Vector Queluz Lajes Corporativa Fundo de Investimento 

Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o n° 13.842.683/0001-76; 

09. Convite para os eventos da LEMA Educação em Recife-PE; 

10. Apresentação da Diretoria de Investimentos.  

 

 

Composição do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro Assinatura 
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Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras 70235/1 Titular    

Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira 68015/1 Suplente   

Marcelo Vilas Boas Marinheiro Da Silva  66614/1 Titular    

Márcio Fernando Soares Da Silva 180006/0 Suplente   

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular    

Diego Sóstenes Da Costa 66997/1 Suplente   

Aline Melo De Freitas  1286 Titular    

Joaldo José Da Silva 180061 Suplente   
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133 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 19 de maio de 2022, 10:41:56

(SHA256):e8b5055d3e58d1bf05a43fa112b6b85542da2249cc5c0ae82c68220851912a28
(SHA512):40392284ca4d22c396a3fba9be5e32a720f381c884dc433a5bb20ae73ddc516cf89d00c0a1f301383f1bedbbebce22b64493f9691213ab6318fa53c4eed38e4b

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


