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ATA DA 9M  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA - COMINV. 

1. DATA. HORA E LOCAL:  Realizada aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

quinze, às nove horas, 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), Raquel Ale Campos 

(Superintendente), Armilena Viana Trindade (Membro), Janio José Paes Guimarães 

(Membro), Raimundo Nonato de Oliveira (Membro), Carolinne Nunes dos Santos (Secretária 

em substituição), e convidados do Banco Safra, Michel Amorim (Representante do Banco) e 

Agadie Rocha de Souza Santos (Representante do Banco). 

3. PAUTA:  Apresentação dos produtos do Banco Safra, e outros 'assuntos que houver. 

4. ASSUNTOS TRATADOS:  O representante do Banco Safra, Michel Amorim, deu início à 

reunião falando de suas competências no referido Banco. Informou que exerce seu ofício na 

matriz, que fica em São Paulo, sendo responsável pela área de Distribuição de Produtos de 

Investimentos Financeiros do Banco Safra, entre outras atribuições. Já a segunda 

representante do banco, Agadie Rocha de Souza Santos, é incumbida da área de captação de 

clientes aplicadores, atuando na região de Manaus. O Senhor Michel informou que em São 

Paulo, na Asset, há dois profissionais especialistas dedicados exclusivamente aos fundos 

voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, uma vez que a instituição vem 

consolidando o interesse em fornecer uma estrutura sólida e direcionada às características 

dos RPPS. Ressaltou também que o Banco ocupa a sexta colocação de maior banco privado do 

país. Além disso, salientou que o banco no exterior não opera empréstimos, trabalhando 

apenas com gestão de recursos de terceiros, de grandes fundações e vultosas fortunas, nota-

se daí a experiência do banco em tratar com administração de capitais, sendo um grande 

gestor de recursos no Brasil, possuindo trinta e um RRPS sob a gestão da instituição. Logo em 

seguida, o Sr. Michel afirmou que o Banco Safra é conhecido no mercado como um banco de 

baixíssimo risco, liderando no ranking de análise de gestão de risco, segundo os relatórios de 

junho de 2015 da Agência Riskbank. Essa característica reflete também no índice Basileia 

(nível de alavancagem de banco), que acaba sendo um dos mais conservadores do mercado 

nacional. Ademais, bem como frisou o representante do banco, o fundo IMA-B da instituição, 

SAFRA IMA FIC FI RF, muito utilizado pelos RPPS, nunca retornou com os melhores 

rendimentos do mercado, no entanto, em momentos mais críticos no cenário econômico e 

financeiro, ele se manteve entre um dos mais estáveis, retornando uma rentabilidade 
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positiva, devido à estratégia defensiva e conservadora da instituição. Segundo as exigências 

da Resolução 3922/2010 do MPS, o Banco possui nove carteiras disponíveis, entre fundos de 

renda fixa, renda variável e multimercado. Após apresentar os fundos habilitados do Banco, o 

Sr. Michel questionou a Presidente do Comitê acerca da composição da carteira de ativos da 

Manaus Previdência, e indagou também sobre o uso do limite dos fundos de Multimercado, 

uma vez que o Banco Safra também opera com este segmento. A Presidente respondeu que 

esse tipo de fundo já está todo comprometido em razão das decisões da gestão anterior. 

Posteriormente, a Presidente, perguntou ao Senhor Michel a respeito dos investimentos do 

banco em fundos pré-fixados. Ele respondeu que a instituição vem operando com os fundos 

pré-fixados sim, no entanto, o retorno tem sido moderado, em virtude do panorama 

econômico e do conservadorismo do Banco. Além disso, se for comparar a volatilidade atual 

dos fundos IRF-M1 com a dos CDI's, segundo o Sr. Michel, seria mais vantajoso, no momento, 

alocar os recursos neste do que naquele. Após as considerações do Sr. Michel sobre a 

instituição, foi passada a palavra para o Comitê. A Presidente do Comitê informou que já 

conhecia o Banco, através de outro representante, e que tinha ficado de verificar alguns dos 

produtos. No entanto, tem se encontrado um pouco de dificuldade na aquisição de fundos do 

Banco Safra, uma vez que a carteira desta instituição já está bastante limitada, com boa parte 

dos seus recursos alocados. Segundo a Presidente, a Manaus Previdência só conseguiria 

investir em produtos de renda fixa, sem espaço para o fundos de multimercado; e ainda 

assim, está cogitando a possibilidade de voltar a investir em fundos de renda variável. Outra 

questão colocada pela Superintendente, é que não parece ser muito vantajoso realocar os 

valores investidos em outras instituições para os fundos do Banco Safra, já que a 

rentabilidade é bem parecida; além do relacionamento duradouro que a Manaus Previdência 

já possui com as outras instituições que operam o seu montante. Quanto à decisão do Comitê, 

restou aberta a possibilidade deste Comitê analisar a aquisição de fundos de renda fixa, 

sabendo que o Banco possui uma estratégia de mercado bem conservadora. Foi ressaltado 

também pela Presidente que, no momento, o Comitê tem apenas alocado as rentabilidades 

advindas dos fundos nos CDI'S, não realizando investimentos, por questões internas da 

Manaus Previdência e do cenário financeiro atual. O Sr. Michel ressaltou que, caso o Comitê 

manifeste interesse em experimentar um dos produtos, não há a necessidade iniciar com um 

valor muito alto, afirmou também que a oferta do convite estava feita, e que o Banco tem 

muito interesse em tornar-se um parceiro da Manausprev, e depois finalizou agradecendo a 

oportunidade de apresentar o Banco Safra e seus produtos. Ao término da reunião, a 

Superintendente exprimiu o seu apreço pelo Banco Safra, por seus valores 
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comprometimento. Tendo sido esses os assuntos constantes de pauta deu-se por encerrada a 

reunião, às 10h00 horas, da qual eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e redigi a 

presente Ata que assino com os demais membros. 

PARTICIPANTES 

Silvino Vieira Neto (Presidente) 	 

Raquel Ale Campos (Superintendente de 

Armilena Viana Trindade (Membro) ...... 

Janio José Paes Guimarães (Membro) 

Raimundo Nonato de Oliveira (Membro 

Carolinne Nunes dos Santos (Secretária) 

nvesti entos 

A. 	  
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