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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 04/2013 

Data: 18/03/2013. 

Participantes: 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 e Julio (Crédito & Mercado) – Convidado. 

 

Às dez horas do dia dezoito de março de dois mil e treze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

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

1) Crédito & Mercado – Atendendo convite deste Comitê, em atenção ao 

previsto na última reunião do COMIN de 12/03/2013, tivemos a presença do Sr. 

Felipe, da Crédito & Mercado, com objetivo de apresentar a empresa à atual 

diretoria do IPMDC, explicitando suas atuações no mercado dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, e em particular, em relação as atividades 

previstas em contrato com o Instituto, e em especial, as tratativas ocorridas em 

dezembro de 2012, relativas ao Fundo PIATÃ. De posse da palavra, o Sr. 

Felipe, primeiramente, expôs as atividades principais da Crédito & Mercado, 

tratando-se de uma empresa de consultoria tendo 3 (três) principais pilares: a) 

Educação Executiva – voltada a formação de executivos para o mercado 

financeiro, direcionados a profissionais que desejam aprimorar os seus 

conhecimentos; b) Consultoria em Investimentos – credenciada pela CVM, visa 

orientar os clientes acerca da legislação, rentabilidade e risco de investimentos; 

c) Gestão e Previdência – atuando nas demandas do cotidiano, envolvendo 

legislação, concessão de benefícios, consultoria em regulação e fiscalização, 

além de projetos previdenciários. Em relação ao contrato atualmente 
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estabelecido, junto ao IPMDC, tem por objetivo o acompanhamento da 

execução da política anual de investimentos, emitindo relatórios de 

gerenciamento dos fundos ora em investimento. Em particular, no que se refere 

as negociações do Fundo PIATÃ, nos foi passado o seguinte histórico: a) A 

Crédito & Mercado foi contratada pelo IPMDC para prestação de consultoria, 

somente após a compra dos papéis do fundo PIATÃ; b) No início de vigência 

do contrato, o Fundo PIATÃ já apresentava problemas, encontrando-se em 

inadimplência junto aos investidores, previstas em contrato; c) Em nenhum 

momento a Credito & Mercado foi chamada a se pronunciar acerca do 

investimento quanto a sua qualidade e/ou rentabilidade; d) O primeiro e único 

envolvimento da Crédito & Mercado com os administradores do fundo foi em 22 

de dezembro de 2012, quando chamada a São Paulo para uma reunião na 

sede do fundo; e) Nessa reunião, a pedido dos devedores, foram apresentadas 

propostas para pagamento dos recursos a descoberto; f) Ao final, o acordo 

aprovado pelo ISM, apresentou diversas divergências em relação ao proposto 

pela Crédito & Mercado; g) para fins de consubstanciação deste 

posicionamento, pela Crédito & Mercado, ficou o Sr. Felipe de nos encaminhar 

cópia da Ata do evento, comprovando as divergência de entendimentos.  

Tomando a palavra, a Sra. Mariana Azevedo pergunta ao Sr. Felipe se ele tem 

ciência das bases acordadas pelo IPMDC, principalmente em relação a uma 

parcela inicial de aproximadamente R$ 5 milhões, a serem pagos pelos 

devedores do fundo a partir de janeiro de 2013, como parte do débito a ser 

quitado. Como resposta, o Sr. Felipe nos responde que quanto as bases 

estabelecidas no acordo, vai nos encaminhar brevemente as tratativas, pois 

consta em Ata;  já em relação a parcela de R$ 5 milhões, ele diz desconhecer 

do pagamento. Tomando a palavra, o Dr. Wagner Botelho, disse que p durante  

a sua gestão nenhum crédito deste montante foi observado pelo IPMDC, por 

conta do Fundo PIATÃ. Voltando a palavra, a Sra. Mariana declara que 

verdadeiramente, durante o exercício de 2013, nenhum movimento de receita 

foi observado no fundo financeiro, demonstrando que o referido valor ainda não 

foi creditado.  Por último, voltando a palavra, o Sr. Wagner Botelho, ratifica o 
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pedido de cópia da Ata e demais outros documentos por ventura em mãos da 

Crédito & Mercado, relativos ao Fundo PIATÃ, a fim de que sejam montadas,  

em conjunto, ações de cobrança e controle dos valores acordados. 

4) Assuntos Gerais:  Foi marcada a próxima reunião do Comitê de 

Investimentos para o dia 10 de abril, às 10 horas. Nada mais. 

 

---------------------------------------------------              ----------------------------------------------- 

Mariana Machado de Azevedo                        Danielle Marques de Souza 

Economista – Responsável Técnico                  Diretora Jurídica 

 

 

 ---------------------------------------------------             ------------------------------------------------- 

 Wagner da Silva Botelho de Souza                Valcinea Correia de Silva 

 Tesoureiro                                                          Assessor Especial 

 

 

---------------------------------------------------             

Roberto Franco Pereira 

Atuário - Secretário 
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