
PREFFITURA 	DE 

J MANAUS PREVIDÈNJCIA 
MANAUS 

SEMPRE AO SEU LADO 

Av. Constantino Nery n2 2.480 Chapada 
Manaus/AM 
CEP: 69.050-001 - Tel.: 3186-8000 
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br  

ATA DA 6?- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA, HORA E LOCAL:  Em 23 de junho de 2015, às 8h30, oito horas e trinta minutos, na sala 

de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada, 

nesta cidade Manaus/Am. 

2. MEMBROS PARTICIPANTES:  Raquel Ale Campos (superintendente de investimentos); 

Armilena Viana Trindade (membro); Janio José Paes Guimarães (membro); Jean Marcelo 

Chaves de Abreu (membro) e Cláudia da Costa Feijão (Secretária). 

3. CONVIDADOS:  Bernardo Horovitz e Bruno Schneider (Representantes da empresa ICATU 

VAGUARDA). 

4. PAUTA:  Apresentação Institucional da empresa ICATU VAGUARDA Administração de 

Recursos Ltda.; Documentação para Credenciamento da empresa BRZ Investimentos Ltda. 

5. ASSUNTOS TRATADOS:  A reunião foi presidida pela superintendente de investimentos 

Raquel Ale Campos, que apresentou aos conselheiros os representantes da instituição 

financeira ICATU VAGUARDA, o qual foi credenciado na reunião do dia 03.06.2015, os quais 

discorreram sobre a instituição que representam além de apresentação dos fundos de 

investimentos adequados ao atendimento dos RPPS. A lcatu Vanguarda possui um portfólio 

completo de produtos renda fixa, atrelados ao CDI, inflação e a credito privado. Ao final da 

apresentação os representantes agradeceram a oportunidade de apresentarem os produtos 

ao Comitê, os quais ficaram de analisar os fundos apresentados para futuros investimentos. 

Dando continuidade na reunião a Sra. Raquel entregou aos conselheiros para análise e 

deliberação documentação visando o credenciamento da instituição financeira BRZ 

INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 02.888.152/00001-06, que após analisada 

toda documentação os integrantes do Cominv, atestaram o atendimento aos requisitos 

exigidos pelo edital de credenciamento, encaminhando à mesma ao Diretor-Presidente para 

emissão de despacho de homologação e posterior publicação no Diário Oficial do Munícipio - 

DOM. Fica registrado nesta Ata, que a decisão aprovada na reunião do dia 03.06.2015, 

que se refere à aplicação de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) no Fundo da Caixa Fl  

BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, inscrito no CNPJ sob n° 11.060.913/0000-10 não foi 

realizada, assim como alocação do dinheiro que entrasse que deveria ser aplicado 

metade em IMAB-5 e Dl, tal decisão não foi possível ser realizada, devido ainda não ter 

sido publicado no Diário Oficial do Munícipio - DOM, a nomeação do novo Diretor de  

Administração e Finanças, o que tem como exigência dos bancos que o referido Diretor 
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assine todas as aplicações juntamente com o Diretor-Presidente da Manaus 

Previdência.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 10h (dez horas) e para 

que conste, eu Cláudia da Costa Feijão, participei e redigi a presente Ata que assino com os 

demais membros. 

Raquel Ale Campos (Superintendente 

Janio José Paes Guimarães (Membro) .... 

Jean Marcelo Chaves de Abreu (Membro) 
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Armilena Viana Trindade (Membro) 

Cláudia da Costa Feijão ( Secretaria) 
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