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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2014 DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTO DA MANAUS PREVIDÊNCIA - COMINV 

Aos 30 (trinta) dias do ipês de junho de 2014, as (8h30) oito horas e trinta minutos, reuniu-

se o Comitê de Investimento da MANAUS PREVIDÊNCIA, com a presença dos membros: 

Raquel Ale Campos (superintendente de investimentos), Janio José Paes Guimarães, 

Armilena Viana da Trindade, Raimundo Nonato de Oliveira e Jean Marcelo Alves de Abreu. 

Fica registrada a auSência da presidente do,  Comitê Sr" IMANE MACHADO DA SILVA, 

que não pode,  estar presente, em razão de estar representando esta Autarquia em reunião na 

cidade de São Paulo. Representando a Empresa de Consultoria Risk Office o consultor 

RONALDO DE OLIVEIRA. A Sra. Raquel Campos (Superintendente de Investimentos), deu 

por aberta a reunião comunicando a todos que a reunião fora convocada para uma 

apresentação da Empresa Risk Office, responsável pela análise dos investimentos da 

instituição: 	Em seguida cedeu à palavra para o Sr. Ronaldo, para dar inicio a sua 

apresentação, O Consultor iniciou sua apresentação colocando que a Risk Office é urna 

empresa de consultoria financeira que está a 18 anos no mercado, que presta serviço de 

consultoria em mais de 50 RPPS e 150 Fundos de Pensão. Na seqüência explanou sobre Os 

itens: Mercado, Composição, Alocação, Enquadramento, Rentabilidade e Risco. Através de 

gráficos apresentou a evolução da taxa selic, fazendo um ,eomparativo com o cenário de Stres 

x Normalidade, em relação ao cenário do mercado :pode se observar que o que está rendendo é 

quem está aluado em IMA-B, conseqüentemente por causa da rentabilidade, o que apresenta 

menos rentabilidade é os CD l-  e Fl Renda Fixa. O Sr. Ronaldo apresentou a composição da,  

Carteira ,de Investimentos da Manaus Previdência, onde observa que os problemas 

apresentados pela instituição são em razão da má aplicação nos fundos de Investimentos, 

:Demonstrou o enquadramento dos fundos investidos, de acordo com os regulamentos e a 

Resolução 3922 dó Ministério de Previdência. O Consultor ressalta a importância de que 

todos os investimentos que a instituição realiza deve-se solicitar parecer da Risk Office, pois 

dependendo do fundo existe várias análises o que dá mas certeza e respaldo para realização 

das aplicações. A 'instituição possui pouca aplicação em Renda Variável, : para ele o ideal seria,  

fazer urna distribuição de alguns Fundos de CD1, para o IMAB-5, isso daria uma rentabilizada 

na carteira. Quanto aos 1-atiles Públicos. ó consultor explica ás vantagens e desvantagens da 

compra desses títulos, no caso de uma alta da inflação, ocorre queda no rendimento real 

(quando se desconta o que a inflação comeu). No caso de o investidor precisar resgatar ante 

do vencimento, pode ter urna: rentabilidade maior ou menor do que a prevista na hora em que 
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investiu, em função da variação da taxa de juros praticada no mercado na hora do saque, e. 

ainda que esses Títulos são adquiridos através de corretoras. Para ele ter Carteira Própria é a 

melhor alternativa. O Sr. Ronaldo conclui sua apresentação colocando a visão de 

investimentos em fundos de médio e longo prazo esiá alinhada e que tem que se pensar no 

futuro, buscando investimentos que garantam a meta atuarial, Agradeceu a oportunidade de 

está pela primeira vez junto a Manaus Previdência, repassando as informações necessárias 

quanto aos investimentos. .Dando continuidade na reunião a Sra. Raquel Campos, entregou 

aos membros o Relatório Mensal da Carteira de investimento. Por fim os membros do Comitê 

ressaltam, mas uma vez a importância de solicitar o Parecer da Risk Office antes de qualquer 

aplicação a ser realizada pela Instituição. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, a 

Sra. Raquel Campos, deu por encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual eu, Cláudia 

da Costa Feijão, secretária deste Comitê, participei e redigi a presente Ata que assino com os 

membros do. Comitê de Investimento (COMIN V) abaixo relacionados. 
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