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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 01/2012

Data: 24/10/2012.

Participantes: Edecio Nogueira Cordeiro – Presidente, Luiz Carlos Vasconcellos
Fernandes – Assessor  Especial  da  Presidência, Cristina  Primo -  Tesoureira
Geral,  Fabricio  Mercandelli  Ramos  de  Almeida  -  Diretor  Jurídico, Viviane
Santos Carvalho – Presidente do Conselho Deliberativo, Mariana Machado de
Azevedo – Economista e Roberto Franco Pereira – Atuário,  servidor  efetivo
Matric. 5/0007-6.

Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e doze, atendendo a

convocação  formalizada  verbalmente,  reuniram-se  os  participantes  infra

mencionados,  qualificados  conforme  PORTARIA  Nº  597/2012/IPMDC,  de

23/10/2012, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes: 1)  Leitura

do DECRETO Nº 6241, de 19 de outubro de 2012; que dispõe sobre a criação

do Comitê de Investimentos no âmbito do IPMDC, entre outras providências. 2)

Escolha do secretário; foi escolhido por unanimidade o Sr. Roberto Franco,

como  secretário,  a  exercer  as  atividades  a  partir  desta  reunião.  3)

Retrospectiva do mercado financeiro e cenário macroeconômico de curto

prazo; Tomando a palavra, a Dra. Cristina Primo discorreu que a projeção de

analistas do mercado financeiro para a inflação este ano continua em alta. A

estimativa  para  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  (IPCA)

subiu pela 15º vez consecutiva, ao passar de 5,43% para 5,44%. Para 2013, a

projeção foi mantida em 5,42%.Cabe ao Banco Central (BC) perseguir a meta

de inflação que tem como centro 4,5% e margem de dois pontos percentuais

para mais ou para menos. Ou seja, as projeções do mercado financeiro estão

acima do  centro  da  meta,  mas  abaixo  do  limite  superior  de  6,5%.Um dos

instrumentos usados pelo BC para influenciar a atividade econômica e calibrar

os preços é a taxa básica de juros, a Selic, que na avaliação dos analistas,

deve  encerrar  2012  no  atual  patamar  (7,25%  ao  ano).Neste  ano,  haverá

reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a Selic, nos dias

27 e 28 de novembro. Para o final de 2013, foi mantida a expectativa para a

taxa Selic  de 8% ao ano.  4) Assuntos Gerais;  Foi  sugerida e aprovada a
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assinatura do jornal  Valor  Econômico digital  a  ser  distribuído aos membros

deste colegiado. Quanto ao Jornal do Commércio, será repassado diariamente

pelo secretário,  aos membros do Comitê,  via email.  Foi marcada a próxima

reunião do Comitê de Investimentos para o dia 6 de novembro, às 10 horas.

Nada mais.

------------------------------------------                         -------------------------------------------
Mariana Machado de Azevedo                            Edecio Nogueira Cordeiro     
Economista – Responsável Técnico                    Presidente

---------------------------------------------------                ----------------------------------------
Viviane Santos Carvalho                                      Cristina Primo
Presidente do Conselho Deliberativo                   Tesoureira Geral

---------------------------------------------------            ---------------------------------------------
Luiz Carlos Vasconcellos Fernandes                   Fabricio M. Ramos de Almeida
Assessor Especial da Presidência                       Diretor Jurídico

--------------------------------
Roberto Franco Pereira
Atuário – Secretário
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