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ATA DA 1IP REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Realizada aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

quinze, às nove horas, na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. 

Constantino Nery, 2480 - Chapada, nesta cidade Manaus/Am. 

2. MEMBROS PARTICIPANTES:  Silvino Vieira Neto (Presidente), Raquel Ale Campos 

(Superintendente de Investimentos), Armilena Viana Trindade (Membro), Janio José Paes 

Guimarães (Membro), Raimundo Nonato de Oliveira (Membro) e Cláudia da Costa Feijão 

(Secretária). 

3. PAUTA:  Desempenho do cenário de investimento dos RPPS, e outros assuntos que houver. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  A Superintendente de Investimentos deu início à reunião 

apresentando os relatórios elaborados pela Risk Office. De acordo com o relatório dos 

rendimentos dos meses acumulados até agosto, a Autarquia fechou com 4.47%, 

'd' Itrapassando a mediana do resultado dos clientes da Risk Office que acumulou até agosto 

um resultado de 3.89%; sinalizando, com esse percentual, urna meta atuarial satisfatória em 

relação ao cenário econômico que o país apresenta. 

Na oportunidade, foi sugerido pela Superintendente de Investimentos que, no relatório anual, 

sejam discriminados mensalmente os prejuízos decorrentes dos Fundos de Investimentos, a 

fim de esclarecer e justificar as perdas mês a mês, principalmente dos fundos de vértice. 

A Superintendente explanou também que todos os Investimentos de Vértice tiveram uma 

rentabilidade negativa, com a exceção do CAIXA BRASIL 2016 II TP RF, que obteve uma 

rentabilidade positiva com 0.71%, de acordo com o relatório de Rentabilidade. 

Ademais, a Superintendente afirmou que os analistas da Risk Office, ao fazerem uma análise 

do mercado financeiro, recomendaram ao COMINV que começasse a investir com cautela nos 

Fundos IRF-M1, devido a sua baixa oscilação, enviando juntamente os gráficos dos Fundos 

Pré-fixados, os quais foram apreciados por este Comitê. 

Dando prosseguimento à reunião, a Superintendente, ao verificar todos os relatórios do mês 

de agosto gerados pela Risk Office, e diante das circunstâncias do mercado financeiro atual, 

propôs a alteração da última decisão deste Comitê, sugerindo que os valores ulteriores 

advindos dos investimentos sejam direcionados em sua totalidade ao Dl. Ressalte se que, na 

última reunião, havia sido decidido pelo Comitê de Investimentos que os valores posteriores 

seriam investidos cinquenta por cento no DI e os outros cinquenta por cento nos Pré-fixados,-

(IRF-M1). 
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A Superintendente apresentou ainda os rendimentos percentuais de cada fundo de 

investimento, indicando sua posição nos gráficos, e fazendo uma análise acerca de sua 

rentabilidade e volatilidade. Como sugestão, foi suscitada a possibilidade do Comitê voltar a 

analisar o mercado de ações e possíveis novas aplicações nessa categoria de fundos. 

Foi levantada, ainda, pela Superintendente, a alternativa de iniciar investimentos nos Fundos 

de Dividendos, que também apresentam como vantagem uma oscilação reduzida. 

Durante o transcurso da reunião, um dos Membros do Comitê, Raimundo Nonato de Oliveira, 

indagou acerca dos encargos administrativos cobrados pelos Bancos para administrar os 

fundos; nessa situação, ele questionou a viabilidade de se renegociar os custos dessas taxas 

para quantias ou percentuais mais baixos, uma vez que, não está havendo contrapartida dos 

bancos para com a Manaus Previdência, como ele próprio afirmou. Todos do Comitê 

concordaram que se verifique junto aos bancos uma negociação por taxas mais atrativas. 

Desta sorte, resta decidido por unanimidade de votos pelos membros do Comitê de 

Investimentos, que os valores posteriores devem ser designados integralmente para o DI, e 

que a receita alocada no Banco do Brasil permaneça no mesmo. Tendo sido esses os assuntos 

constantes de pauta deu-se por encerrada a reunião, às 10h00 horas, da qual eu Cláudia da 

Costa Feijão, participei e redigi a presente Ata que assino com os demais membros. 

Silvino Vieira Neto (Presidente) 

    

    

Raquel Ale Campos (Superintendent de 1 	timentos) 

Armilena Viana Trindade (Membro) 

 

  

Janio José Paes Guimarães (Membro)  'à  

Raimundo Nonato de Oliveira (Membro) 

Cláudia da Costa Feijão (Secretária) 	 
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