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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 02/2012

Data: 06/11/2012.

Participantes: Edecio Nogueira Cordeiro – Presidente, Luiz Carlos Vasconcellos
Fernandes  – Assessor  Especial  da  Presidência, Marcos  da  Silva  Costa -
Tesoureiro  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  seis  de  novembro  de  dois  mil  e  doze,  atendendo  a

convocação programada em última reunião, 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)

Substituição de membro do colegiado; Foi apresentado o novo Tesoureiro

Geral do IPMDC, Dr. Marcos da Silva Costa, em substituição a Dra. Cristina

Primo, fazendo parte deste Colegiado, a partir desta reunião. Na oportunidade,

os membros do COMIN solicitaram registro de voto de louvor a Dra. Cristina

Primo pelo sempre zeloso empenho emanado junto ao COMIN, em especial no

decurso  de  seu  processo  de  criação.  2) Situação  do  PIATÃ  –  Fundo de

investimento  Renda  Fixa  Longo  prazo  Previdenciário  Crédito  Privado;

Tomando a palavra, o Dr. Edecio Nogueira Cordeiro, comunicou que ele, em

conjunto com  a Dra. Cristina Primo,  estarão na Assembléia Extraordinária do

Fundo,  em  22/11/2012,  tratando  entre  outros  assuntos:  a)  da  análise  de

propostas de saneamento e renegociação de dívidas relacionadas a ativos que

compõem a carteira do Fundo; b) da avaliação da possibilidade de ajuizamento

de ação judicial em face do antigo administrador do Fundo. 3) Elaboração da

Política de Investimentos para 2013; O Dr. Marcos da Silva Costa evidenciou

a necessidade de iniciarmos a elaboração de nossa Política de Investimentos,

uma vez que provavelmente será matéria durante o processo de transição do

Governo  Municipal.  Havendo  anuência  da  proposta  pelos  componentes  da

reunião, ficou a Sra. Mariana Machado de Azevedo de apresentar na próxima

reunião  os  principais  esboços  a  serem  partes  integrantes  do  trabalho 4)

Retrospectiva do mercado financeiro e cenário macroeconômico de curto
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prazo; Tomando  a  palavra,  o  Dr.  Marcos  da  Silva  Costa  discorreu  que  a

resultado  da  eleição  presidencial  nos  Estados  Unidos  deve  influenciar  o

movimento das principais bolsas de valores globais e em especial no Brasil,

que pode desestimular em parte as aplicações em renda fixa. A inflação oficial,

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou

outubro deste ano em 0,59%. As taxas haviam sido 0,57% em setembro deste

ano e 0,43% em outubro do ano passado. O dado foi divulgado nesta quarta-

feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação oficial

acumula  taxa  de  4,38% no  ano,  abaixo  dos  5,43% registrados  no  mesmo

período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa está em

5,45%, acima dos 5,28% registrados no período de 12 meses encerrado em

setembro. Em relação ao próximo exercício.  A taxa básica de juros vai subir

menos em 2013.  Conforme o  relatório  Focus,  divulgado ontem pelo  Banco

Central, a projeção do mercado é da Selic chegar a 7,75% no final de 2013. 5)

Assuntos Gerais;. Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos

para o dia 26 de novembro, às 10 horas. Nada mais.

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

---------------------------------------------------                ----------------------------------------
Viviane Santos Carvalho                                      Marcos da Silva Costa
Presidente do Conselho Deliberativo                   Tesoureiro 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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