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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 03/2013 

 

Data: 12/03/2013. 

Participantes: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – Presidente, 

Wagner da Silva Botelho de Souza – Tesoureiro, 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 doze de março 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) Crédito & Mercado - Tomando a palavra, a Sra. Presidente propõe que na 

próxima reunião do Comitê seja convidada a empresa de consultoria Crédito & 

Mercado para apresentação de relatório de seus trabalhos, em andamento 

junto ao IPMDC, bem como esclarecer opiniões referentes ao Fundo PIATÃ 

FIM PREVIDENCIÁRIO, em especial pelas divergências de posicionamentos 

ocorridas em assembléia realizada no dia 22 de novembro de 2012. Afigurada 

a proposta, foi aprovada por todos os presentes, ficando a Sra. Mariana 

Azevedo encarregada do agendamento. 

2) Rentabilidade de Fundos – Tomando a palavra, a Sra. Mariana Azevedo, 

apresentou a rentabilidade da carteira de renda fixa sob administração da CEF. 

Segundo seu entendimento, o rendimento acumulado de 26% no ano, muito 

acima do mínimo atuarial exigido, norteia a direção do Instituto para futuros 
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investimentos, não obstante, pelo cenário do mercado para 2013, os resultados 

serão um pouco mais tímidos, ainda que acima do mínimo atuarial. Como 

prova disso, segundo relatório apresentado, já no mês de janeiro de 2013, a 

rentabilidade média reduz sensivelmente ao patamar médio de 0,56% a.m. Na 

oportunidade, a Sra. Mariana também distribuiu aos presentes cópia do 

Relatório Anual da Crédito & Mercado, referente a 2012, sendo parte constante 

da presente Ata. 

3) Negociação de dívida previdenciária da Prefeitura com o IPMDC – 

Pedindo a palavra a Sra. Presidente ratifica a necessidade de levantamento 

dos débitos da Prefeitura para com o IPMDC, principalmente relativo ao 

previdenciário. A titular ressaltou as implicações legais decorrentes do não 

pagamento dessa dívida, além do agravamento do déficit atuarial histórico 

existente. Aditando ao exposto pela presidente o Sr. Roberto, atuário, ressalta 

que devemos entender o equilíbrio financeiro e atuarial como “não se pode 

gastar mais do que tem”, ou seja, é necessário que o ente não gaste os 

recursos auferidos de maneira que não possua uma reserva para o futuro. O 

IPMDC deverá ter como parâmetro a avaliação atuarial para que não haja 

distorções entre o que se arrecada e o que se gasta, pois a ciência atuarial tem 

como escopo o levantamento da situação financeira de médio e longo prazo, 

comparando as obrigações, os pagamentos, a arrecadação e as receitas 

patrimoniais. Autenticando essa impendente necessidade, o Sr. Tesoureiro, Dr. 

Wagner, lembra que a comissão indicada e constituída para tal fim, começou a 

levantar os referidos débitos visando cobrança junto a Prefeitura, dentro dos 

meios previstos pela legislação. Voltando a palavra, a Presidente sugere que, 

levantado o montante, seja equacionada a forma de pagamento junto com a 

Prefeitura, incluindo a participação e anuência por parte do MPS – Ministério da 

Previdência Social, através da Secretaria de Previdência Social. 
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3) Avaliação Econômico-Financeira – Tomando a palavra, o Sr. Roberto 

Franco argumenta que o Banco Central manteve a taxa Selic em 7,25% ao 

ano. Isso significa que não há alterações no rendimento da caderneta de 

poupança e nas demais aplicações de renda fixa atreladas à taxa básica de 

juros e ao CDI, como fundos DI, alguns títulos do Tesouro Direto e os CDBs. 

Para o mercado, esse patamar de Selic veio pra ficar: de acordo com o último 

Boletim Focus, 2013 deve terminar com essa taxa de juros. Ou seja, se esta 

previsão se concretizar, os rendimentos das aplicações atreladas à taxa de 

juros, que são as mais seguras e que podem ser resgatadas a qualquer 

momento sem perdas, ficarão assim até o fim deste ano: 

Prazo de 

investimento 

Velha 

poupança* 

Nova 

Poupança* 

CDB 90% 

do CDI 

Fundo DI 

com taxa de 

1,0% a.a. 

Tesouro 

Direto** 

6 meses 3,04% 2,48% 2,48% 2,37% 2,64% 

12 meses 6,17% 5,03% 5,20% 5,00% 5,54% 

18 meses 9,39% 7,63% 8,18% 7,89% 8,72% 

24 meses 12,72% 10,30% 11,08% 10,73% 11,83% 

25 meses 13,28% 10,76% 11,92% 11,56% 12,73% 

(*) A TR foi considerada zero, pois varia de acordo com a data de aniversário da 

aplicação e, atualmente, a taxa média mensal tem se aproximado de zero. 

(**) Foi considerado o investimento por meio de corretoras que não cobram taxa de 

administração para aplicações no Tesouro Direto. 

Fonte Revista Exame 

 

http://exame.abril.com.br/topicos/poupanca
http://exame.abril.com.br/topicos/poupanca
http://exame.abril.com.br/topicos/renda-fixa
http://exame.abril.com.br/topicos/fundos-di
http://exame.abril.com.br/topicos/tesouro-direto
http://exame.abril.com.br/topicos/cdb
http://exame.abril.com.br/topicos/selic


 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

4 

 

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. Outra proposta também visa convidar 

representantes de Associações de RPPS, a fim de que possamos obter 

informações sobre o sistema no âmbito institucional. Aprovada a proposta, 

ficou o propositor encarregado dos convites e agendamentos.  

4.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 18 

de março 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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