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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 07 de novembro de 2017, 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. Seguiram-se as seguintes discussões: 

 

(a) O primeiro assunto abordado foi sobre a registradora CERC. O Sr. Fernando Fontes a 

pedido da Diretoria da ANFIDC fez uma apresentação sobre a CERC, registradora que 

opera desde outubro de 2016 com mais de 30 bancos e gestoras em operação ou 

integração atualmente e que está em homologação pelo Banco Central como entidade de 

registro. 

 

(b) O segundo assunto abordado foi sobre a Resolução CMN nº 4.604/17 que altera a 

Resolução CMN nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (“RPPS”). O Sr. Luiz Fernando Vasconcellos tomou então a 

palavra e disse que com a nova Resolução mencionada, ficará inviável as aplicações em 

fundos de investimentos em direitos creditórios pelos RPPS. Informou também que está 

acompanhando de perto junto da Associação dos consultores dos RPPS e qualquer 

novidade entrará em contato com a Diretoria. 

 

(c) O Sr. Luiz Fernando Vasconcellos também mencionou sobre a proposta do deputado 

Pauderlei Avelino, a qual limita a taxa de administração dos fundos em 1%. O Sr. Luiz 

Fernando Vasconcellos entende que com essa limitação ficaria inviável o pagamento para 

as Consultoras pelos seus serviços prestados ao fundo. O Sr. Luiz Fernando irá 

acompanhar junto com o escritório da PVG o andamento desta discussão e qualquer 

novidade entrará em contato com a Diretoria. 

 

(d) Por fim, a Diretoria informou que irá elaborar um planejamento estratégico para o ano de 

2018, no intuito de trazer mais benefícios aos seus associados e fortalecer ainda mais o 

mercado de fundos de investimentos em direitos creditórios. 
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3. 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, Francisco Carvalho, Klever 

Muller, Alberto Gonçalves, Alexandre Silveira, Diego Coelho, Ana Pregnolatto, Luiz Fernando 

Vasconcellos, Daniel Doll, Luiz Guilherme Moraes. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli e 

Rubens Vidigal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 07 de novembro de 2017. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


