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

REUNIÃO MENSAL
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

1.
Às 16:30 horas do dia 13 de dezembro 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.
2.

(a)

(b)

(c)
3.
(a)

Seguiram-se as seguintes discussões:

o primeiro assunto abordado foi a definição dos integrantes que participarão das reuniões
mensais, com base na relação de associados que se candidataram via site da Associação, a
fim de atingir uma composição diversificada que melhor atenda os interesses da
Associação;

os presentes discutiram também a reunião realizada entre membros da DiretoriaExecutiva e membros do Comitê de FIDC da Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, a fim de abordar as minutas do
“Questionário de Contratação do Consultor de Crédito”, atualmente em elaboração no
âmbito do Comitê de FIDC da ANBIMA (“Questionário”) e 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
por fim, o debate foi direcionado ao evento de abrangência nacional a ser realizado pela
Associação em 2017, com a discussão dos esforços de contato com possíveis
patrocinadores, definição do orçamento e possíveis datas de realização.
Após debate dos pontos acima, foi aprovado, pela unanimidade dos presentes:

que as seguintes pessoas jurídicas deverão ser convidadas a participar das reuniões
mensais da Associação, na qualidade de integrantes fixos e com mandatos individuais de
1 (um) ano a contar desta data, nos termos do manual de regras e procedimentos
aplicáveis às reuniões mensais da Associação: (1) Athenabanco; (2) Livre Soluções
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(b)

(c)

(d)
(e)

Financeiras; (3) Banco Paulista; (4) FINAXIS; (5) Valora Gestão de Investimentos; e (6)
Tercon Investimentos;

em virtude da aprovação acima, o Presidente entrará em contato com os associados
indicados, a fim de informá-los da decisão tomada e convidá-los formalmente a participar
das reuniões mensais durante o ano de 2017, bem como requerer que indiquem os
respectivos membros titulares e suplentes que deverão representá-los nas reuniões;
que a Diretoria-Executiva agendará, em conjunto com a ANBIMA, reunião com as
Superintendências de Relações com Investidores Institucionais e de Desenvolvimento de
Mercado da CVM para apresentação dos documentos e discussão de assuntos relevantes
da indústria reunião, a ser realizada no início de janeiro de 2017;

a continuidade dos esforços de contato com possíveis patrocinadores do evento de
abrangência nacional a ser realizado pela Associação em 2017, nesta cidade de São Paulo,
com data tentativa em 6 de abril de 2017; e
que o Presidente elabore e sugira as datas do calendário fixo das reuniões mensais da
Associação para o ano de 2017, a ser divulgado aos demais participantes tempestivamente
antes da realização da primeira de tais reuniões.

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, Alberto
Gonçalves e Klever Muller. CONVIDADOS: Rubens Vidigal Neto, Vinícius Azambuja de Oliveira.

Mesa:

São Paulo, 13 de dezembro de 2016.

Paulo Schonenberg
Presidente

Claudio Halaban
Secretário
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