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ATA DA 112  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e quinze, às oito e meia, na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. 

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

2. MEMBROS PARTICIPANTES:  Armilena Viana Trindade (Presidente/Superintendente em 

substituição), Jânio José Paes Guimarães (Membro), Raimundo Nonato de Oliveira (Membro), 

Jean Marcelo Chaves de Abreu (Membro), Carolinne Nunes dos Santos (Secretária), e 

convidados, Marcelo Magaldi (Diretor-Presidente da Manausprev) e Silvino Neto (Diretor de 

Administração Finanças da Manausprev). 

3. PAUTA:  Política de Investimentos do ano de 2016, e outros assuntos que houver. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  O Comitê de Investimentos deu início à reunião deliberando acerca 

da composição do mesmo, que foi alterado a partir da Lei N2  2.050 de 21 de outubro de 2015, 

passando a ser presidido pela Superintendente de Investimentos, e composto por mais seis 

membros devidamente qualificados segundo as exigências legais. Atualmente, há a 

necessidade de nomeação de dois membros para compor o quórum, diante disso o Diretor-

Presidente manifestou seu interesse em convidar um servidor que possua conhecimentos 

jurídicos para opinar nessa alçada durante a tomada de decisões, e outro que possua 

experiência no mercado financeiro, juntamente com a certificação exigida pela lei. Já o 

membro Jânio Paes mostrou-se preocupado com os critérios mínimos e as qualificações para 

ingressar no Comitê, afirmando que seriam indispensáveis o conhecimento técnico e a 

experiência na área de investimentos. Ademais, ele acredita que seria mais pertinente optar 

por servidores com vínculo estatutário para compor o Comitê, uma vez que eles teriam 

interesse direto na gestão desse dinheiro. Passando ao próximo tópico, foi comunicado pelo 

Presidente da Manausprev a prisão do Presidente do BTG Pactual - banco gestor de fundos 

de investimento, com o qual a Manaus Previdência possui um relacionamento direto. A 

Superintendente, Armilena Viana Trindade, informou que atualmente a instituição possui 

três fundos da BTG, sendo o BTG lbovespa, o BTG Absoluto e o BTG Infra. De acordo com os 

relatórios do mês de outubro elaborados pelo setor de investimentos, o BTG Absoluto teve 

uma aplicação inicial de R$ 5.000.000,00, em setembro foram aplicados mais R$ 

5.000.000,00, havendo uma perda no valor de R$ 155.691,49, totalizando o saldo final em R$ 

9.844.308,52. O fundo BTG Ibovespa teve uma teve uma aplicação inicial em agosto de 2013 

de R$ 13.551.898,61, em setembro do mesmo ano foi realizado um resgate no valor de RI/  
L/ 
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9.000.000,00, apresenta atualmente um ganho de R$ 521.054,45, totalizando o saldo final em 

R$ 5.072.953,06. Já no BTG Infra, posição do dia 23/11/2015, tem-se R$ 2.390.993,20 

alocados. No momento, a Risk Office, empresa de risco contratada pela Manaus Previdência, 

está analisando o panorama político-financeiro para determinar o reflexo e as possíveis 

consequências da prisão do Presidente da BTG Pactuai nos fundos de investimento junto a 

esta Autarquia. Segundo a Superintendente, a Manausprev está impossibilitada de retirar 

seus recursos do BTG Infra, uma vez que ele é um Fundo de Investimento em Participação, 

sendo assim um fundo fechado. O membro, Jânio Paes, acredita que a gestão do BTG Pactuai 

não será de todo comprometida pela prisão do seu presidente, em virtude da estrutura de 

gerência que o banco possui, além da possibilidade da compra da cota do atual presidente 

pelos outros sócios da empresa. Diante disso, foi sugerido por este membro que os recursos 

permanecessem nos fundos, já que ele não visualiza qualquer risco agravante, e que se 

aguardasse um pouco mais, para que o cenário se tornasse mais concreto, a fim de que fosse 

feita uma análise minuciosa para a tomada de decisão. Além do mais, ele sinalizou que o 

problema não está no Fundo em si, o qual possui outros bancos envolvidos, mas sim nas 

Ações do próprio BTG, e nesse caso, a Manausprev possui ações do banco apenas no BTG 

Infra. A problemática, segundo o Sr. Jânio, é identificar qual será o impacto da saída do 

presidente para a gerência do banco, uma vez que a Manausprev depende diretamente da 

performance do mesmo para a aquisição de dividendos no fundo BTG Infra. Por outro lado, o 

membro Raimundo Nonato opinou pelo resgate integral dos valores do fundo BTG Ibovespa 

em razão desse cenário obscuro e incerto que a BTG Pactual e a Manausprev poderiam 

enfrentar. Em seguida, o Sr. Marcelo Magaldi propôs a solicitação de uma análise jurídica 

acerca da possibilidade de não realização de novos aportes ao fundo BTG Infra. A Presidente 

do Comitê apontou a preocupação de que com a saída e os consequentes resgastes dos outros 

investidores, do fundo BTG lbovespa, haveria uma grande probabilidade de acontecer um 

desenquadramento do fundo por força Resolução n° 3.922 do MPS, a qual se subordina esta 

Autarquia, afetando, assim, a regularidade da CRP - Certidão de Regularidade Previdenciária 

- da instituição. Desta sorte, (1) ficou determinado por unanimidade de votos do Comitê de 

Investimentos a solicitação de um parecer jurídico acerca da possibilidade de não 

recolhimento de novos aportes ao fundo BTG Infra. (2) Quanto ao resgate dos valores do 

fundo BTG lbovespa, A Superintendente, Armilena Viana Trindade, votou a favor do resgate, 

seguida pelos votos dos membros Raimundo Nonato de Oliveira e Jean Marcelo Chaves de 

Abreu, já o membro Janio José Paes Guimarães votou contra; desta maneira, fica decidido, por 

maioria de votos dos membros do Comitê, pelo resgate integral do montante do fundo BTG 
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Ibovespa. (3) Quanto à deliberação da Política de Investimentos do ano de 2016, em pauta, o 

Comitê votou pela sua transferência para a próxima reunião, na quarta-feira, que será no dia 

02/12/2015. Tendo sido esses os assuntos constantes de pauta deu-se por encerrada a 

reunião, às 11h00 horas, da qual, eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e redigi a 

presente Ata que assino com os demais membros. 

Armilena Viana Trindade (Presidente ein subStituição).... 

Janio José Paes Guimarães (Membro) À\At  

Raimundo Nonato de Oliveira (Membro) 	 

Jean Marcelo Chaves de Abreu (Membro). 

Carolinne Nunes dos Santos (Secretária)  ti  1144,1-< 
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