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Lista de presença da primeira reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada aos 08 (oito) dias 

do mês de março de 2018 (dois mil e dezoito), nas dependências do Instituto de Previdência de Almirante 

Tamandaré, sito à Travessa Paulo Bini, 27, Vila Rachel, Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: 

Aplicações e Resgates, Novos fundos, Credenciamento de Instituição. Participantes: Andressa da Cruz, 

Hermes Lima, José Carlos Cesario Pereira, Fabio Augusto da Silva, Ernesto Antonio Rossi, Maria 

Silvana Buzato, Michelle Goinski. 

Ata da primeira reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), aos 

08 (oito) dias do mês de março, às 14:00 (quatorze horas). A reunião iniciou-se com a Diretora Presidente 

explanando a pauta da reunião e apresentando o Sr José A. Costa de França, da Privatiza, que representa 

os fundos da empresa AZ Quest, que são administrados pela Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. Os 

fundos que atendem as Resoluções estabelecidas para RPPSs são o AZ Quest Ações FIC FIA, AZ Quest 

Yield FI RF LP e AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA. Primeiramente, explanou que a empresa AZ Quest 

é um Gestor de fundos que está atuando no mercado desde 2005, primeiramente como Quest 

Investimentos e mais tarde a empresa italiana Azimute passou a fazer parte do grupo. Percebeu-se que a 

empresa mantem uma solidez referente a rotatividade de seus diretores, o que reflete em confiabilidade 

nas avaliações que o grupo disponibiliza. Outro ponto positivo é que nunca houve punição aos dirigentes 

ou a empresa e não existe processo contra a empresa até a data desta análise. Há uma preocupação com a 

questão do armazenamento de dados, onde a empresa busca manter backup das informações e a 

confidencialidade das mesmas. A empresa foi avaliada como muito boa e obteve várias premiações. As 

equipes de análise, pesquisa e apoio apresentam um currículo adequado a área de atuação, transmitindo 

confiabilidade. Em análise aos fundos apresentados, observou-se que estão em conformidade com as 

resoluções vigentes ao RPPS, percebemos que apresentam uma boa rentabilidade, conforme exposto pelo 

Sr França e posterior analise as laminas dos Fundos citados. O Comitê de Investimentos aconselha o 

credenciamento das instituições envolvidas nestes fundos para, conforme o mercado venha a se 

apresentar, optar por futuros investimentos. Durante toda a apresentação os membros do comitê 

interagiram com o consultor tirando suas dúvidas sobre os pontos que iam sendo apresentados. Após a 

apresentação do Sr França, a Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, explanou sobre as possibilidades 

de investimentos em novos fundos que mostram, em seu portfólio, uma rentabilidade mais adequada ao 

cenário econômico, tanto nacional como internacional. Também informou o recebimento de 

documentação por parte de alguns bancos, administradores e gestores de fundos, sendo realizada a análise 

da documentação recebida para aprovação do credenciamento e posterior emissão do Termo de 

Credenciamento. Os membros do Comitê de Investimentos mostraram interesse nos fundos apresentados 

pelo consultor França, mas querem analisar por um período maior antes de fazer uma aplicação nos 

mesmos. Aconselharam a entrada em fundos da CEF, após análise das laminas recebidas e do 

credenciamento da Instituição. A Diretora Presidente apresentou as rentabilidades dos fundos que já 

possuímos. Verificou-se que alguns de renda fixa estão com rentabilidade baixa ou negativa, o que 

motivou a entrada em novos fundos, sendo retirado parte do investimento dos fundos que apresentaram 

rentabilidade negativa, visando equilibrar a carteira de investimentos e manter a meta atuarial. Os 

membros do Comitê de Investimentos aprovam as novas alocações e a retirada de parte do investimento 

dos fundos que apresentam rentabilidade negativa. Assim, sem mais assuntos a serem tratados e sem 

dúvidas, a reunião foi encerrada. A Srª Presidente, Maria Silvana Buzato, determinou que fosse lavrada a 

presente ata e após lida e aprovada vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretária ad hoc e pela 

Diretora Presidente Srª Maria Silvana Buzato.   


