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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 01/2013 

 

Data: 20/02/2013. 

Participantes: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – Presidente, 

Danielle Marques de Souza – Diretora Jurídica, Wagner da Silva Botelho de 

Souza – Tesoureiro, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, 

Mariana Machado de Azevedo – Economista, Roberto Franco Pereira – 

Atuário. 

 

Às dezesseis horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e treze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supra mencionados, devidamente 

qualificados,  passando-se a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Política 

de Investimentos 2013 – Tendo a palavra, a Sra. Presidente instou a Sra. 

Mariana acerca da ultimação de entrega da Política de Investimentos junto ao 

MPS – Ministério da Previdência Social, considerando o ultrapassado prazo de 

entrega (31/12/2012). Com a palavra, a Sra. Mariana respondeu que, tendo em 

vista as mudanças de titularidade em toda a esfera governamental do 

município, o referido documento somente foi assinado pelo Conselho 

Deliberativo em 21/01/2013 e, a partir daí, pelo mesmo motivo, surgiram 

dificuldades no cadastramento da diretoria e obtenção de senhas no sistema 

da Previdência. Resolvida esta pendência, resta tão somente a assinatura do 

Prefeito para posterior encaminhamento ao Ministério. Foi imediatamente 

agendado para o dia seguinte, ou seja, dia 21/02/2013, reunião com o 

Secretário de Governo visando a necessária assinatura.  2) Rentabilidade de 

Investimentos -  Tomando a palavra, a Sra. Mariana Azevedo apresentou 

demonstrativo de rentabilidade dos 3 (três) papéis atualmente operados pelo 

IPMDC, quais sejam: a) FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA, administrado 
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pela Caixa Econômica Federal – CEF. Em 31/12/2012, alcançou o montante de 

R$ 606.191,37. No mês, a rentabilidade foi de 1,8776%; e no ano, 26,3399%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. b) CAIXA FI BRASIL IMA-B 

TIT PUBL RF L, administrado pela CEF. Em 31/12/2012, alcançou o montante 

de R$ 3.003.848,84. No mês, a rentabilidade foi de 1,9177%; e no ano 

26,4883%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. c) PIATÃ FIM 

PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual Investimentos. Em 31/12/2012, 

alcançou o montante de R$ 20.342.999,28. No mês, a rentabilidade foi de 

0,5753%. Solicitando a palavra, o Sr. Tesoureiro evidencia que o Fundo PIATÃ 

apresenta rentabilidade abaixo do mínimo atuarial, portanto, irá promover 

análise dessa carteira, visando seu possível desinvestimento e imediata 

transferência do saldo para aplicações mais rentáveis, à semelhança dos 

outros demais fundos aplicados pelo IPMDC. 3) Avaliação Econômico-

Financeira – Tomando a palavra, o Sr. Roberto Franco, discorre que as 

declarações feitas pelo presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, 

reforçaram entre analistas a percepção de que a probabilidade de uma 

elevação dos juros básicos (Selic) ainda em 2013 cresceu substancialmente. 

Tombini afirmou que os ciclos monetários - ou seja, as altas e baixas da Selic - 

continuam valendo no País. Em outras palavras, a taxa básica será reajustada 

para conter a inflação se o BC entender que é preciso. Em relação a fevereiro 

de 2013, a taxa de juro nominal elevou-se ao longo do mês. Os vértices de 

médio e longo prazos aumentaram em torno de 0,40 p.p, em reação a uma 

postura mais conservadora do Banco Central. Além disso, há uma crescente 

percepção de que os riscos de uma desaceleração da economia global, e da 

crise na UE estão diminuindo. Refletindo esse sentimento na melhora de risco 

no setor externo o título de 10 anos do Tesouro americano aumentou em 0,24 

p.p e chegou a 2,00% a.a, o maior nível desde abril de 2012. A decisão do 

Banco Central em manter a taxa Selic em 7,25% na sua reunião de janeiro 

ficou em linha com as projeções do mercado. Mas o comunicado da reunião 

trouxe um tom mais conservador, com o COPOM destacando uma 

preocupação sobre a expectativa de inflação de curto prazo. Além disso, a ata 
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do Copom liberada uma semana depois, desencadeou uma expansão ainda 

maior das taxas. O Banco Central descartou a possibilidade de novos cortes na 

Selic, mesmo que a atividade econômica não se recupere como o esperado. E 

observou ainda, que a inflação deverá permanecer sob pressão no curto prazo, 

e que a atual fraqueza da atividade econômica esta relacionada as restrições 

no lado da oferta. Em outras palavras, não há nada que a política monetária 

possa fazer, pois essa é uma ferramenta que afeta apenas o lado da demanda. 

Em relação aos títulos ligados à inflação, os cupons aumentaram, porém o 

movimento da curva foi de queda, em tendência oposta ao ocorrido nos juros 

nominais. Os títulos de curto e médio prazo tiveram seu desempenho 

impactado em resposta à abertura dos títulos do Tesouro americano. Esse 

sentimento de que as dificuldades para o ano serão maiores e que o governo 

conta com um menor instrumental para colocar a economia no caminho certo 

refletiu no mercado de ações. O Ibovespa fechou janeiro com queda de 1,95%, 

sendo um dos poucos índices que acumularam perda nesse início de ano. 4) 

Assuntos Gerais:  4.1- Com a palavra, a Sra. Presidente, questiona o grau de 

fidedignidade dos valores lançados em balancetes, no que se refere a 

contribuições previdenciárias efetuadas pelo Ente, patrocinadoras, 

participantes (ativos e assistidos) e pensionistas, considerando possível 

batimento com os dados levantados individualmente, por matrícula. Seu 

questionamento, segundo seu testemunho, se baseia em relatório preliminar 

apontando erros quando confrontados as metodologias. Destarte, objetivando a 

conferência e possíveis correções nos níveis de receitas, a Presidente 

recomendou a criação de uma comissão para averiguação de tais fatos, com 

proposição de medidas, se necessárias. Para tanto, foram designados o Sr. 

Wagner da Silva Botelho de Souza – Tesoureiro, como relator, e como 

membros os Srs. Roberto Franco Pereira – Atuário, Mariana Machado de 

Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Contadora e Rosimere 

Duarte Pereira de Lima – Contadora. Como prazo, foi estabelecido o prazo de 

30 dias para diagnóstico e apresentação de Relatório em Reunião do Comitê 

de Investimentos. 4.2 – Pedindo a palavra, a Sra. Valcinea, expressa também a 
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necessidade de realização de uma auditoria financeira e patrimonial visando 

subsidiar o julgamento de atos de gestão, bem como acenar possíveis acertos 

necessários a plena administração do IPMDC. Levada a proposta em votação, 

foi aprovada por unanimidade, ficando, a pedido da Sra. Presidente, a própria  

propositora encarregada de elaborar as medidas necessárias à execução dos 

trabalhos. 4.3 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos 

para o dia 28 de fevereiro de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

------------------------------------------                         ----------------------------------------------- 
Mariana Machado de Azevedo                        Edna Raquel R. Santos Hogemann 
Economista – Responsável Técnico                  Presidente 
 
 
 
 
---------------------------------------------------              ---------------------------------------- 
Wagner da Silva Botelho de Souza                Valcinea Correia de Silva 
Tesoureiro                                                          Assessor Especial 
 
 
 
 
---------------------------------------------------            --------------------------------------------- 
Danielle Marques de Souza                           Roberto Franco Pereira 
Diretora Jurídica                                               Atuário - Secretário 
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