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ATA DA 72  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Em 29 de julho 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:  Silvino Vieira Neto (Presidente do Comitê) Raquel Ale Campos 

(superintendente de investimentos); Armilena Viana Trindade (membro); Janio José Paes 

Guimarães (membro); Raimundo Nonato de Oliveira (membro) e Cristiane Queiroz Araújo 

(Secretária, em substituição). 

3. PARTICIPANTES CONVIDADOS:  Nelson Rozental e Sergio Weguelim (representantes da 

empresa BRZ INVESTIMENTOS). 

4. PAUTA:  Apresentação Institucional da empresa BRZ INVESTIMENTOS e Relatório mensal do 

mês de Junho de 2015. 

5. ASSUNTOS TRATADOS:  Dando inicio a reunião o Presidente do Comitê, deu boas vindas aos 

demais presentes e, na sequência passou a palavra a superintendente de investimentos 

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

financeira BRZ INVESTIMENTOS, credenciada na reunião do dia 23.06.2015, os quais 

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

investimentos adequados ao atendimento dos RPPS. A BRZ Investimentos é uma das maiores 

gestoras independentes de recursos no Brasil, com R$ 4,6 bilhões em ativos sob gestão, em 

diversas classes de ativos, incluindo fundos private equity. Sua base de clientes consiste 

principalmente de investidores institucionais, distribuidores, Family offices e pessoas físicas, 

possui um time de 61 profissionais, incluindo sócios e 29 profissionais de investimentos, com 

histórico no mercado de capitais brasileiro. Na oportunidade apresentaram o BRZ Amazônia 

FIP que trata de um fundo de investimento de Private Equity com sustentabilidade ambiental, 

social e de governança corporativa, estruturado conforme os mais elevados padrões globais 

da indústria de private equity e segue os requisitos de governança socioambiental do Banco 

' Mundial. Ao final da apresentação os representantes agradeceram a oportunidade de 

apresentarem seus produtos ao Comitê, os quais ficaram de analisar para futuros 

investimentos. Dando continuidade na reunião, foi submetido o relatório mensal de 

junho/2015 para conhecimentos dos conselheiros. A superintendente explicou que o cenário 

econômico no Brasil teve baixo crescimento, com aumento de desemprego e inflação elevada 
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1,79% em relação ao mês anterior. Em doze meses o aumento observado é da ordem de 

26,90%. A carteira teve uma rentabilidade de 40% da meta atuarial, mas no mês de junho 

apenas 10 fundos de um total de 46 rentabilizaram mais de 1% ao mês. O que comprova que 

foi um mês bem difícil para os investimentos em geral. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a reunião às 10h (dez horas) e para que conste, eu Cristiane Queiroz Araújo, 

secretária em substituição, participei e redigi a presente Ata que assino com os demais 

membros. 
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