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

REUNIÃO MENSAL
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016

1.
Às 16:30 horas do dia 17 de novembro 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
membros da Diretoria-Executiva 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 pautadas pelo Presidente da
Associação.
Seguiram-se as seguintes discussões:

2.
(a)

o Sr. Daniel Doll Lemos relatou a participação em evento organizado pela Revista Capital
Aberto, em 11 de novembro de 2016, para discussão dos impactos da Instrução CVM nº
531/2013 na indústria de FIDC; o evento contou também com a participação do Sr.
Daniel Maeda, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”);

(b)

em seguida, os presentes discutiram a minuta preliminar do “Questionário de
Contratação do Consultor de Crédito”, atualmente em elaboração no âmbito do Comitê de
FIDC da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
ANBIMA (“Questionário”); após a sugestão das alterações e esclarecimentos que
julgaram aplicáveis e recomendáveis, os presentes debateram o papel complementar
entre as disposições do Questionário e as do manual de melhores práticas recomendadas
aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios multicedentes e multissacados e a
seus prestadores de serviços elaborado pela Associação (“Manual”); e

(c)

por fim, o debate foi direcionado à definição das regras e procedimentos aplicáveis a
composição e funcionamento das reuniões mensais da Associação, e em seguida à
estrutura e orçamento do evento de abrangência nacional que a Associação pretende
realizar nos primeiros meses de 2017.

3.
presentes:

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

que a Diretoria-Executiva da Associação entre em contato com o Comitê de FIDC da
ANBIMA, a fim de apresentar suas sugestões à minuta do Questionário e, tendo em vista
a posição da CVM manifestada acima, avaliar a conveniência de se agendar uma reunião
com as Superintendências de Relações com Investidores Institucionais e de
Desenvolvimento de Mercado da CVM para apresentação do Questionário e do Manual;

(b)

que o evento de abrangência nacional a ser realizado pela Associação deverá contar com
1 (uma) palestra de viés econômico e 3 (três) painéis especializados no setor de FIDC,
envolvendo a participação de respeitados profissionais desse mercado (entre eles,
reguladores, autorreguladores, prestadores de serviço e investidores); foi dividida entre
os membros da Diretoria-Executiva a responsabilidade por entrar em contato com os
diferentes profissionais que serão convidados a compor as mesas palestrantes e/ou
patrocinar o evento;

(c)

que o PVG Advogados elabore a minuta de um manual de regras e procedimentos
aplicáveis às reuniões mensais da Associação, em linha com as diretrizes aprovadas
nesta reunião; entre outras, foi aprovado que as reuniões mensais serão compostas por
12 (doze) integrantes, sendo 6 (seis) membros da Diretoria-Executiva e 6 (seis)
escolhidos pela Diretoria-Executiva entre os associados da Associação e importantes
participantes e prestadores de serviço atuantes do mercado de FIDC;
(1)

(d)

após a elaboração do referido manual e aprovação pela Diretoria Executiva, os
demais associados serão convidados, através de comunicado no site da
Associação, a manifestarem-se até o dia 10 de dezembro deste ano acerca de seu
interesse em participar das reuniões mensais;

o agendamento de uma próxima reunião entre os participantes desta, a ser realizada às
16:30 horas do dia 13 de dezembro de 2016, no mesmo local, a fim de discutir o
andamento das providências ora deliberadas (inclusive a definição dos demais
integrantes das reuniões mensais e de seu calendário fixo para o ano de 2017), bem
como quaisquer outros assuntos de interesse da Associação.

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. Paulo Schonenberg; Secretário: Sr.
Claudio Halaban. PRESENTES: Paulo Schonenberg, Claudio Halaban, Alexandre Silveira,
Francisco Carvalho, Alberto Gonçalves, Klever Muller e Fabricio Oliveira. CONVIDADOS: Daniel
Doll Lemos, Rubens Vidigal Neto, Vinícius Azambuja de Oliveira.

São Paulo, 17 de novembro de 2016.
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Mesa:

Paulo Schonenberg
Presidente

Claudio Halaban
Secretário
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