ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016

1.
Às 16:00 horas do dia 14 de setembro de 2016, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º andar, CEP 01451-914, reuniram-se
associados da Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios, Multicedentes e Multissacados – ANFIDC (“Associação”), além de alguns
convidados, conforme indicado abaixo, para deliberarem sobre questões de interesse da
Associação e do mercado em que se insere, conforme apresentadas pelo Presidente da
Associação.
Seguiram-se as seguintes discussões:

2.
(a)

acerca do andamento da Audiência Pública nº 1/2016 da Associação, destinada ao
recebimento de sugestões e comentários dos participantes do mercado ao manual de
melhores práticas desenvolvido pela Associação (“Audiência Pública” e “Manual”), os
Srs. Claudio Halaban, Daniel Doll Lemos e Francisco Carvalho, após participação em
reuniões do Comitê de FIDC da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais – ANBIMA, relataram sua percepção de que a iniciativa de
elaboração do Manual teria sido bem recebida no âmbito do referido comitê; relataram
ainda que, em sua opinião, há um alinhamento entre a preocupação da Associação e da
ANBIMA no que diz respeito à recepção e efetiva adoção do Manual pelos prestadores de
serviço do mercado de FIDC multicedentes multissacados;

(b)

em seguida, o Presidente da Associação apresentou aos demais o Sr. Leonardo Teixeira,
diretor de gestão da Novero Investimentos, convidado a participar da presente reunião e
compartilhar com o grupo suas percepções e perspectivas sobre o mercado de FIDC
multicedentes multissacados; e

(c)

finalmente, foi discutida a necessidade de deliberação de questões relacionadas à
estrutura administrativa e ao processo de sucessão da atual diretoria executiva da
Associação.

3.
presentes:

Após debate dos pontos acima, foi aprovado, pela unanimidade dos associados
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(a)

que a Associação continue a acompanhar o andamento da discussão do Manual no
âmbito do Comitê de FIDC da ANBIMA, objetivando inclusive uma eventual absorção das
disposições do Manual pelos códigos de autorregulação daquela entidade; ainda, que a
Associação aguarde a manifestação do Comitê de FIDC da ANBIMA acerca do Manual
antes de levá-lo à apreciação da CVM e apresentá-lo oficialmente ao mercado;

(b)

que a Associação dê início aos esforços de aproximação, conscientização e educação de
participantes de relevantes setores da sociedade, como, entre outros, consultores de
investimento em valores mobiliários, veículos da empresa especializada e profissionais
do setor judiciário, acerca das características do investimento em FIDC multicedentes
multissacados, bem como dos esforços dos entes reguladores, autorreguladores e da
Associação para contínua evolução deste mercado; e

(c)

o agendamento de reuniões (1) entre determinados participantes desta, a ser realizada
no dia 20 de setembro de 2016, no mesmo local, a fim de discutir a necessária reforma à
estrutura administrativa da Associação, bem como o processo de sucessão de sua atual
diretoria executiva; e (2) com os mesmos participantes desta (ou a quem estes entendam
que devam também convidar), a ser realizada no dia 4 de outubro de 2016, no mesmo
local, das 16:00 às 19:00 horas, para deliberar as reformas propostas pelos participantes
da primeira reunião.

4.
Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente passou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. MESA: Presidente: Sr. Alexandre Silveira; Secretário: Sr.
Alberto Gonçalves. ASSOCIADOS: Alexandre Silveira, Alberto Gonçalves, Claudio Vale, Daniel
Doll Lemos, Francisco Carvalho, Klever Muller, Rafael Barbieri de Andrade, Reginaldo da Cruz.
CONVIDADOS: Claudio Halaban, Leonardo Teixeira, Rubens Vidigal Neto, Vinícius Azambuja de
Oliveira.

São Paulo, 14 de setembro de 2016.
Mesa:

Alexandre Silveira
Presidente

Alberto Gonçalves
Secretário
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