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ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Em 27 de agosto de 2015, às 9h, nove horas, na sala de reunião da 

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

Manaus/Am. 

2. MEMBROS PARTICIPANTES:  Silvino Vieira Neto (Presidente do Comitê) Raquel Ale 

Campos (Superintendente de Investimentos) Armilena Viana Trindade; Jean Marcelo 

Chaves de Abreu e Cláudia da Costa Feijão (Secretária) representante da Drachma Capital 

Sr. Gustavo Poppe, presente ainda o Diretor Presidente da Manaus Previdência Marcelo 

Magaldi Alves. 

3. PAUTA:  1) Drachma Capital. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  Dando início a reunião o Presidente do Comitê, deu boas vindas 

aos demais presentes e, em seguida cedeu a palavra a Superintendente de Investimentos 

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

objetivo apresentação do representante da Drachma Capital Sr. Gustavo Poppe, sobre o 

Fundo de Investimento ECO HEDGE. Iniciando sua apresentação o Sr. Gustavo, explicou 

sobre o referido fundo, destacando o maior cotista o Município de Tocantins, que está 

absolutamente desenquadrado. Em relação ao prédio pertencente ao fundo as obras estão 

bem adiantadas. O Diretor-Presidente da Manaus Previdência, questionou o representante 

quanto a liquidação do fundo que o Município de Tocantins pode realizar, em razão de ser 

o maior cotista, tendo poder pra isso, liquidar o fundo o que representa para -a Manaus 

Previdência, o representante explicou que a Manaus Previdência passa a ter 18% do 

prédio, que passariam a integrar um condomínio civil, podendo alugar salas e ter retorno 

de receita. Outra saída é liquidar o fundo e vender o prédio, o qual seria a melhor opção 

para todos os cotistas. A Drachma é favorável a liquidação do fundo, mesmo perdendo 

receita, tudo depende do Município de Tocantins, em razão de ser o maior cotista com 

77% de participação. Por fim, ficou acertado que o representante da Drachma, irá agendar 

um encontro presencial, com os advogados da empresa, os representantes do Instituto do 

Município de Tocantins e a Manaus Previdência, para entender melhor de qual forma 

operacionalmente poderá ocorrer a liquidação do referido fundo. Tendo sido esse o 

assunto da pauta deu por encerrada a reunião às (11h) da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, 

secretária deste Comitê, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do 

Comitê de Investimento (COMINV) abaixo relacionados. 



Silvino Vieira Neto ( Presidente do Comitê) 	  
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Armilena Viana da Trindade ( Membro) 

Jean Marcelo Chaves de Abreu (Membro). 	 

Cláudia da Costa Feijão ( Secretária) 
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