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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 05/2013 

 

Data: 10/04/2013. 

Participantes: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – Presidente, 

Wagner da Silva Botelho de Souza – Tesoureiro,  Valcinea Correia da Silva 

– Assessora Especial, Roberto Franco Pereira – Atuário. 

 

Às dez horas do dia dez de abril 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) Fundo PIATÃ – Tomando a palavra, o Dr. Wagner Botelho comenta sobre 

a participação da Crédito & Mercado na última reunião do COMIN, onde se 

percebe a necessidade de medidas urgentes quanto ao levantamento dos 

valores a receber pelo Fundo PIATÃ, estabelecendo-se a montagem de 

todo o histórico referente as tratativas ocorridas, pois somente parte destes 

documentos encontram-se disponíveis no Instituto. Solicitando a palavra, o 

Sr. Roberto Franco ratifica o entendimento, bem como sugere que, dentro 

do possível, fossem revistas as bases ora acordadas, uma vez que não 

atendem a rentabilidade mínima dispensada aos Regimes Próprios de 

Previdência Social. Ressaltou também que os resultados preliminares da 

avaliação atuarial em dezembro de 2012, estão apontando para uma 

elevação da reserva matemática a constituir, o que ensejará em medidas de 

maximização de resultados do ativo, bem como providências na redução de 

encargos previdenciários. Em relação ao passivo atuarial, a Dra. Edna 

Raquel pergunta sobre quais seriam as medidas básicas para esta possível 
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diminuição do passivo. Voltando a palavra, o Sr. Roberto Franco esclareceu 

que as principais medidas utilizadas pelo mercado, são: recadastramento e 

auditoria de benefícios. Quanto ao recadastramento, de maior impacto, já 

existe uma proposta de trabalho formulada, sob análise da Diretoria 

Executiva. Em relação a auditoria de benefícios, ainda deverá ser elaborada 

proposta de trabalho através de constituição de comissão de funcionários, a 

semelhança do trabalho de recadastramento. Ainda, comunicou o atuário 

que a pedido do Dr. Wagner Botelho, foram iniciados os trabalhos de 

segregação de massa, devendo o Instituto ter uma visão realística do seu 

déficit, para tomada das providências cabíveis. De volta a palavra, o Dr. 

Wagner Botelho indica que, em relação Fundo PIATÃ, caberá à Tesouraria 

e à Diretoria Jurídica uma análise mais profunda da situação, na maior 

brevidade possível, sob sua coordenação.  

2) Avaliação Econômico-Financeira – Os economistas do mercado 

financeiro reduziram sua estimativa de inflação para o IPCA em 2013, de 

5,70% para 5,68%, informou o Banco Central, por meio do relatório de 

mercado, também conhecido como Focus. O documento é fruto de 

pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Para 2014, a estimativa 

foi mantida em 5,70%. Como a escalada da inflação é uma preocupação da 

autoridade monetária, os analistas dos bancos entendem que a forma como 

o BACEN deve lidar com o problema é elevando a taxa básica de juros da 

economia. Desta forma, a estimativa para a Selic foi elevada na semana 

passada para 8,50% ao ano. Nesta semana os analistas do mercado 

financeiro mantiveram a sua estimativa para 2013. Para o próximo ano 

mantiveram, também,  a sua estimativa em 8,50% ao ano. Em relação ao 

PIB, Os economistas dos bancos elevaram sua estimativa para o 

crescimento da economia brasileira em 2013 de 3,00% para 3,01%. Para o 

próximo ano, a estimativa do mercado financeiro para o crescimento do 

econômico permaneceu em 3,50%. A prévia do PIB marcou 1,29% de 

dezembro para janeiro e indica que a economia brasileira vai crescer abaixo 

do esperado pelo Governo. No que se refere a inflação, Os analistas das 
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instituições financeiras mantiveram a sua projeção para o índice oficial de 

inflação do governo medido pelo IPCA em 5,71%. Para o próximo ano, os 

economistas do mercado financeiro elevaram de 5,60% para 5,68% a sua 

estimativa para o IPCA. Para a inflação de curto prazo os analistas das 

instituições financeiras também mantiveram a sua estimativa para a inflação 

de março de em 0,50%. O índice de inflação de abril medido pelo IPCA 

também ficou inalterado em relação a semana passada, na avaliação dos 

analistas dos bancos deve ficar em 0,40%. Investimentos futuros - 

Objetivando o planejamento de investimento de futuras receitas para o 

fundo previdenciário, necessário se faz ficarmos atentos ao que existe de 

melhor para sua aplicação no mercado, visando rentabilidades acima do 

mínimo atuarial. Como uma excelente opção, no momento, temos os 

chamados fundos imobiliários. Os Fundos Imobiliários são formados por 

grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos, solidariamente, 

em todo o tipo de negócios de base imobiliária, seja no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos. Do patrimônio de um 

fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a 

eles relativos, etc. Estes fundos podem investir, também, em vários títulos e 

valores mobiliários que tenham como foco e/ou lastro principal o mercado 

imobiliário. 

3) Assuntos Gerais:  3.1-  Pedindo a palavra, o Sr. Roberto Franco registra 

que a ausência da Sra. Mariana deve-se ao fato dela ter sofrido uma cirurgia na 

coluna, devendo voltar às atividades no próximo mês. 

3.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 23 

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

 

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

Wagner da Silva Botelho de Souza                Edna Raquel R. Santos Hogemann 
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Tesoureiro                                                          Presidente 

 

 

 

 

 

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

 Valcinea Correia de Silva                                Roberto Franco Pereira 

 Assessor Especial                                             Atuário - Secretário 
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