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ATA DA 92  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA, HORA E LOCAL:  Em 23 de setembro 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 Cláudia da Costa Feijão 

(Secretária). 

3. PAUTA:  Relatório do mês de Agosto de 2015 e outros assuntos que houver. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê Sr. Silvino Vieira Neto, 

cumprimentando a todos e, dando atendimento a pauta, passou a palavra a Sra. Raquel 

Campos, para explanar sobre o Relatório de Agosto. De inicio a Superintendente, destacou 

que o mês de agosto teve uma baixa na carteira, devido ao cenário econômico que o País vem 

apresentando em relação ao dólar, uma das razões. Em agosto a carteira da Manaus 

Previdência sofreu uma desvalorização de quase 1% no mês de agosto, e no mês apenas 16 

fundos de um total de 45 rentabilizaram mais que a meta atuarial mensal. O único índice que 

conseguiu superar a meta atuarial no mês foi o Dl. Vale ressaltar que os fundos de inflação 

fechados de vértice do portfólio possuem alta volatilidade, mas como só pode fazer o resgate 

do capital no prazo específico de duração de cada fundo a meta atuarial nesse capital está 

garantida. Esses representam hoje um total de R$ 164.576.803,27, o que corresponde a 

21,47% do total da carteira com meta garantida. É importante destacar que o patrimônio da 

autarquia vem crescendo consideravelmente. Finalizou agosto com um patrimônio de R$ 

766.201.856,78, mais de R$ 109milhões de crescimento em 2015. O ano de 2015 tem sido 

bem difícil para todos, mas é preciso lembrar que é nessas épocas que aparecem grandes 

oportunidades. Por isso a Superintendência está estudando alternativas de investimentos 

para se aproximar da meta atuarial anual nesse último quadrimestre do ano sem aumentar 

muito o risco e a volatilidade da carteira. Também ficou definido que o dinheiro novo que 

entrar deve ser alocado metade do DI e metade no pré-fixado, conforme orientação da 

empresa Risk Office, que orienta que é um momento interessante de se alocar nos fundos 

pré-fixados. Tendo sido esses os assuntos constantes de pauta deu-se por encerrada a 

reunião, às 10h (dez horas), da qual eu Cláudia da Costa Feijão, participei e redigi a present 

Ata que assino com os demais membros. 
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