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1 	ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

	

2 	DA MANAUS PREVIDÊNCIA — CMP., 

	

3 	Aos vinte e oito dias (28) do mês de maio de dois mil e'quinze (2015), às nove horas (09h), na sede da 

	

4 	Manaus Previdência, reuniu-se em reunião extraordinária o Conselho Municipal de Previdência — CMP. 

	

5 	Presentes os Conselheiros: Marcelo Magaldi Alves, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Luiz Carlos 

	

6 	de Souza e Silva, Rosana Celestino de Oliveira Gomes, Maria Auxiliadora de Menezes Alves, Janio 

	

7 	José Paes Guimarães, Ulisses Tapajós Neto e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Convidados: Dr. 

	

8 	Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti (Procurador Geral do Município de Manaus), Raimundo 

	

9 	Nonato de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal da Manaus Previdência), Iza Amélia de 

	

10 	Castro Albuquerque (Chefa Procuradora da Manaus Previdência) e a Superintendente de 

	

11 	Investimentos Raquel Ale Campos. Aberta a reunião pelo Sr. Marcelo Magaldi Alves, Presidente do 

	

12 	Conselho Municipal de Previdência e verificada a existência de número legal de membros deu-se início 

	

13 	à leitura da ordem do dia, com pauta única: 1) Carteira de Investimentos da Manaus Previdência.  

	

14 	O Presidente submeteu ao conhecimento dos presentes, a atual situação dos investimentos da 

	

15 	Manaus Previdência, para que todos tenham ciência dos fundos problemáticos que compõem a 

	

16 	referida carteira da Instituição. Dando continuidade fez um resumo dos últimos 12 meses, a carteira 

	

17 	aumentou em 28,4%. A carteira fechou em ordem de R$ 729.376.048,33, o valor dos investimentos 

	

18 	sofrem variações, na medida em que os fundos contabilizam no seu montante problemas de liquidez 

	

19 	por possuírem créditos privados inadimplentes. Dentre os fundos problemáticos podemos citar o BBIF 

	

20 	Master FIDC, onde foi feita aplicação inicial de R$ 25,5 milhões em 03 de novembro de 2010, o 

	

21 	resgate previsto de R$ 42 milhões para 2015, dividido em 69 parcelas, que começaria a ser pago em 

	

22 	agosto, com quitação da primeira parcela. A gestora do fundo informou que vários créditos estão 

	

23 	inadimplentes, o que dificulta o pagamento do resgate esse ano, para resolver a situação do fundo, os, 

	

24 	gestores propuseram a reestruturação, que deve ser deliberado em assembleia dos cotistas. Outro 

	

25 	fundo que apresenta problemas é o Diferencial FIRF, que recebeu R'$ 28 milhões em dezembro de 

	

26 	2010. A Manaus Previdência receberia o resgate de R$ 24 milhões em julho do corrente ano, mas a 

	

27 	administradora informou que o fundo também terá problemas de liquidez e ficará impossibilitado de 

	

28 	efetuar o pagamento. Quanto a definição dos prazos e do valor do resgate deverá acontecer em 

	

29 	assembleia agendada para junho de 2015, na sede da administradora BNY Mellon. A superintendente 

	

30 	explicou que há outros fundos com possíveis problemas de liquidez, o qual foram classificados de alto 

	

31 	risco, a aplicação no fundo Ecohedge Multimercado, no valor de R$ 23 milhões, aplicados em agosto 

	

32 	de 2012, e que hoje está no patamar de R$ 33 milhões, sendo que esse patrimônio nesse fundo é 

	

33 	baseado na avaliação do imóvel feita por uma empresa contratada pela própria gestora do fundo, ou 

	

34 	seja, não temos garantia se esse valor é real, já que vários fundos da Drachma (gestora do fundo) têm 
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35 	apresentados problemas, o que ocasionou a quebra de confiança da gestão atual da Manaus 

36 	Previdência. Juntos, os fundos de alto risco de crédito somam R$ 217 milhões do total da carteira da 

37 	Manaus Previdência. Vale ressaltar que neste total da carteira R$ 729 milhões já estão contabilizadas 

38 	as perdas do fundo que possuíam títulos do Banco BVA e Rural, pois os valores desses títulos foram 

39 	levados a zero e do fundo Patriarca que possuía ações do Banco BVA (aplicação de R$ 20 milhões 

40 	realizada em setembro de 2010). Todos os fundos que estavam previstos para resgate em 2015, foram 

41 	solicitados, porém as gestoras dos fundos manifestaram que não têm como pagar esses referidos 

42 	resgates. Como ação a Manaus Previdência, entrou com uma ação indenizatória com pedido de 

43 	antecipação de tutela contra a empresa Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda., 

44 	administradora do fundo Patriarca Private Equity (Fip Patriarca), sendo uma pessoa física e cinco 

45 	jurídicas. A ação corre na 20a Vara Cível do Rio de Janeiro e o valor da ação são em valores originais, 

46 	com solicitação de correção monetária e incidência de juros, contados a partir de 20 de dezembro de 

47 	2010, data da integralização de suas quotas. O Presidente do Conselho, explicou que os resgates 

48 	foram solicitados conforme os prazos estabelecidos nos investimentos realizados nesses referidos 

49 	fundos. O Procurador do Município de Manaus dr. Marcos Cavalcanti, convidado a participar da 
50 	reunião, explicou que o papel da Procuradoria Geral do Município é auxiliar a Manaus Previdência, 
51 	para que possamos atuar de modo a protegera patrimônio da Instituição e tomar as medidas judiciais 

52 	necessárias, ressaltou a importante iniciativa da Manaus Previdência ter contratado um escritório 

53 	jurídico especializado no assunto, isso mostra o comprometimento da atual gestão em proteger o 
54 	patrimônio da Autarquia. Diante do cenário atual dos investimentos a Manaus Previdência está 
55 	trabalhando junto com a empresa Risk Office (empresa de Consultoria de Investimentos) na avaliação 
56 	dos fundos de alto risco, a fim de comparar o valor patrimonial oficial com o calculado pela própria Risk 
57 	Office. Por fim, o Presidente do Conselho, frisou que a atual gestão esta moderando as aplicações 
58 	para resguardar os investimentos da Manaus Previdência. Nada mais havendo a tratar, agradecendo 
59 	a presença de todos o Presidente do Conselho Municipal de Previdência deu por encerrada a reunião, 
60 	às 1 1 h (onze horas) da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e redigi 
61 	a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho de Previdência, abaixo 
62 mencionados. 
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68 	Marcelo Magaldi Alves (Presidente do CMP) 
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69 	Marcelino Cleyton de Andrade Silva (Membro/Cons 

70 	Janio José Paes Guimarães (Membro/Conselheiro) 	 

71 	Ulisses Tapajós Neto (Membro/Conselheiro) 	 

72 	Luiz Carlos de Souza e Silva (Membro/Conselheiro) 	,Á>ÇO  

73 	Rosana C. de Oliveira Gomes (Membro/Conselheira) 	 

74 	Maria Auxiliadora de Menezes Alves (Membro/Consel eira) 	 

75 	Cláudia da Costa Feijão (Secretaria/CMP) 	  
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