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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA — COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Em 22 de abril 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:  Maria Edna Araújo Mateus ( Presidente do Comitê, em 

exercício) 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) e o representante da Drachma Capital Sr. 

Gustavo Poppe. 

3. PAUTA:  FIDC BBIF (Drachma Capital). 

4, ASSUNTOS TRATADOS:  Dando início à reunião a Presidente do Comitê, em exercício, deu 

boas vindas aos demais presentes. Em seguida cedeu a palavra a Superintendente de 

Investimentos Sra. Raquel Ale Campos, para presidir a reunião, explicou que a convocação 

tem como objetivo à apresentação do representante da Drachma Capital Sr. Gustavo 

Poppe, que irá explanar sobre a reunião de cotistas do Fundo de Investimentos FIDC BBIF 

ocorrido no mês em vigor. O Sr. GUSTAVO POPPE, começou sua apresentação por um 

breve desempenho histórico e governança do Fundo FIDC BBIF administrado pela gestora 

Santander, em função da diversidade de carteira, estruturação das operações e solidez das 

garantias reias, O FIDC BBIF tem apresentado um desempenho histórico acima da meta 

atuarial consistentemente. O modelo de governança da Drachma vem se aprimorando 

constantemente, com o objetivo de: Manutenção do histórico de rentabilidade positiva 

acima do benchmark, ampliação da base de cotistas, captação de novos recursos e seleção 

criteriosa de ativos. Quanto ao cenário atual dos resgates o Sr. Gustavo Poppe, explicou 

que o cenário inicial das operações não havia descasamento financeiro de fluxos, 

abrangência dos pedidos de reestruturação resultou na necessidade de negociação 

conjunta de todos os pedidos em função da projeção de resgates do FIDC. Os ativos foram 

reestruturados e uma nova política de resgates deve ser implantada e avaliada pelos 

cotistas. A superintendente citou as aplicações da Manaus Previdência que foram 

realizadas nos decorreres dos anos, BBIF com resgate em 69 parcelas a partir de 

10/08/2015, DIFERENCIAL resgate a partir de 01/07/2015, ECOHEDGE resgate em 

23/08/2015 e BR HOTÉIS, este último esta sem liquidez na bolsa. Os resgates 

programados para este ano foram solicitados pela Autarquia. Quanto aos outros fundos a 

Superintendente questionou o Sr. Gustavo, se poderão ocorrer essas impossibilidades de 



pagamentos, o mesmo esclareceu que todas as alternativas estão sendo estudadas para 

que isso não ocorra. Por fim o Sr. Gustavo Poppe, 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. 

Maria Edna Araújo Mateus (Presidente do Comitê, em exercício). 

Raquel Ale Campos (Superintendent 

Armilena Viana da Trindade ( Membr 

• Janio Jose Paes Guimarães (Membro)... 

	

Raimundo Nonato de Oliveira (Membro) 	 

Jean Marcelo Chaves de Abreu (Membro) 

Cláudia da Costa Feijão (Secretaria) 	 
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