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ATA DA 12  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Em 21 de Janeiro de 2015, às 9h, nove horas, na sala de reunião da 

Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada, nesta cidade de 

Manaus/Am. 

2. MEMBROS PARTICIPANTES:  Raquel Ale Campos (Superintendente de Investimentos) 

Armilena Viana Trindade; Janio José Paes Guimarães; Raimundo Nonato de Oliveira; Jean 

Marcelo Chaves de Abreu, Cláudia da Costa Feijão (Secretária). 

3. PAUTA:  1) Apresentação da Carta aos Cotistas - Fl RF IMAB 	Eslovênia - Vila Rica 

Capital. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  A reunião foi presidida pela Superintendente de Investimentos 

Sra. Raquel Ale Campos, que apresentou aos demais presentes o Sr. ALAN REGONI, 

representante da Vila Rica, que explanará sobre o Fundo Eslovênia. O representante fez 

uma explanação do referido fundo, para esclarecer alguns pontos questiona/dos pela 

gestão da Manaus Previdência, dentre os pontos principais falou da elevação do 

crescimento do patrimônio das empresas que fazem parte da estrutura do Fundo, citou 

ainda que a empresa HABITARE (Construtora), está apresentando inadimplência no 

mercado, quanto a Vidax Teleserviços, a Vila Rica conseguiu a penhora de alguns bens dos 

sócios da referida empresa que gira em torno de 4 milhões, os referidos bens irão ser 

submetidos a leilão e o que for arrecadado irá retornar para o Fundo. Quanto ao FIDC 

ITÁLIA, os principais clientes estão apresentados também inadimplência. A Vila Rica é 

uma gestora de recursos especializada em gestão de portfólios complexos. Operações 

estruturadas de crédito, reestruturação de ativos e operações de private equity são 

algumas das capacidades e experiências de seus sócios e executivos. Por fim o Sr. Alan 

agradeceu a oportunidade e colocou-se a disposição para quaisquer esclarecimentos que 

forem necessários. Tendo sido esse o assunto constante de pauta deu-se por encerrada a 

reunião, às 10h (dez horas, da qual eu Cláudia da Costa Feijão, participei e redigi a 

presente Ata que assino com os demais conselheiros. 
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