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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 02/2013 

 

Data: 28/02/2013. 

Participantes: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – Presidente, 

Danielle Marques de Souza – Diretora Jurídica, Valcinea Correia da Silva – 

Assessora Especial, Mariana Machado de Azevedo – Economista, Roberto 

Franco Pereira – Atuário. 

 

Às dez horas do dia vinte e oito 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. Mariana Azevedo 

informou que consultado o site do Ministério da Previdência Social – MPS, 

observou-se que o Instituto já se encontra devidamente regularizado, ou seja, 

todas as informações exigidas pelo MPS, relativamente a Política de 

Investimentos, foram devidamente atendidas.  

2) Rentabilidade de Investimentos -  Tomando a palavra, a Sra. Presidente 

registra sua preocupação quanto a insuficiente remuneração do Fundo PIATÃ 

FIM PREVIDENCIÁRIO, que em razão de motivos preteritamente 

documentados, apresenta rentabilidade abaixo do mínimo atuarial. Discutida a 

matéria, foi aprovada a reavaliação da atual estratégia do IPMDC para a 

administração do Fundo PIATÃ, a partir de uma análise história e emissão de 

opinião pela atual empresa de consultoria, Crédito & Mercado, através de 

reunião específica. Com a aprovação dos membros do COMIN, ficou a Sra. 

Mariana Azevedo encarregada no agendamento com representantes da 

empresa.   
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3) Avaliação Econômico-Financeira – Tomando a palavra, o Sr. Roberto 

Franco, discorre que o Relatório de Mercado – FOCUS divulgado nesta 

semana, traz como principal informação que os analistas das instituições 

financeiras  elevaram a sua estimativa para o índice oficial de inflação do 

governo medido pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Além de 

projetar maior inflação, os economistas dos bancos reduziram a sua estimativa 

para o crescimento da economia brasileira. Para a inflação de 2013, medida 

pelo IPCA, a projeção dos analistas do mercado financeiro foi elevada de 

5,69% para 5,70%. Para o próximo ano, a projeção dos economistas dos 

bancos para o índice de inflação do governo permaneceu em 5,50%. Em 

relação aos juros, os analistas das instituições financeiras mantiveram a sua 

estimativa para a taxa básica de juros da economia brasileira em 7,25% ao 

ano, para 2013, mesmo após as declarações do presidente do Banco Central e 

do Ministro da Fazenda de que a preocupação do Governo é com a inflação e 

não com o crescimento da economia. Para 2014, a projeção dos economistas 

dos bancos para a taxa Selic foi mantida em 8,25% ao ano – o que implica em 

projeção de alta nas taxas de juros ao longo do próximo ano. 

4) Assuntos Gerais:  4.1-  Pedindo a palavra, o Sr. Roberto Franco propôs em 

aditamento aos esclarecimentos a serem emanados pela Credito e Mercado, 

que também seja convocado, para outra data oportuna, o gerente de 

investimentos de nossa conta junto a Caixa Econômica Federal, a fim de que 

sejam demonstrados os principais papéis de renda fixa adequados ao nosso 

perfil, visando futuras negociações. Aprovada a proposta, ficando o propositor 

encarregado no agendamento.  

 

 

 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

3 

 

 

4.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 12 

de março de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

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


