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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 06/2013 

 

Data: 23/04/2013. 

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 vinte e três 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 – Com a palavra a Dra Edna Raquel se reporta a reunião 

COMIN - Nº 04/2013, onde ficou prometida, pela Crédito & Mercado, a 

entrega da Ata de reunião dos administradores do fundo onde são 

estabelecidas as bases de acordo de resgate dos valores aplicados pelo 

IPMDC.  Como resposta, o Dr. Wagner esclarece que a Consultoria ainda 

não apresentou o referido documento, mesmo tendo sido instada algumas 

vezes. No entanto, novas providências estarão sendo tomadas visando o 

encaminhamento desse documento. Aproveitando a oportunidade, o 

Tesoureiro informa que o plano de recuperação financeira do Instituto tem 

nessa conta um importante recurso, somada a diversas outras medidas, 

como cobrança de contribuições normais do ente em atraso. Solicitando a 

palavra, o Sr Roberto Franco, ratifica a necessidade desses levantamentos, 

e acrescenta, ainda, que os trabalhos de segregação de massas, 

recadastramento de participantes e depuração do banco de dados, todos 
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em andamento, quando encerrados, consubstanciarão o coletivo de 

medidas para o real diagnóstico financeiro-econômico-atuarial almejado. 

 

2) Avaliação Econômico-Financeira –  O Relatório de Mercado – FOCUS 

divulgado nesta semana, pela autoridade monetária revela que os 

economistas dos bancos voltaram a elevar a sua estimativa para o IPCA – 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo tanto de 2013 como do próximo 

ano. Em contrapartida reduziram a projeção para o crescimento da 

produção industrial brasileira. PIB - Os analistas do mercado financeiro 

mantiveram, pela segunda semana seguida, a sua estimativa para o 

crescimento da economia brasileira  em 3,00% para este ano. Para 2014, a 

projeção do mercado financeiro para a evolução do PIB brasileiro, também 

permaneceu no mesmo patamar da semana anterior, 3,50%.  Inflação - Os 

analistas do mercado financeiro elevaram a sua projeção para o índice 

oficial de inflação do governo medido pelo IPCA de 5,68% para 5,70%. O 

mercado financeiro elevou de 5,70% para 5,71% a sua projeção para o 

IPCA de 2014. Inflação de curto prazo - Da mesma maneira que aposta 

em inflação maior para o fim do período, os analistas das instituições 

financeiras elevaram a sua estimativa para o IPCA de abril de 0,42% para 

0,44%. Para o índice de inflação de maio, os economistas dos bancos 

também elevaram a sua projeção, só que de 0,29% para 0,31%.  Juros - 

Após a elevação dos juros pelo COPOM – Comitê de Política Monetária, os 

economistas dos das instituições financeiras reduziram, a sua estimativa 

para a taxa básica de juros da economia de 8,50% ao ano para 8,25% ao 

ano em 2013. Para 2014, a estimativa para a taxa básica de juros da 

economia foi mantida em 8,50%. 
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3) Assuntos Gerais:   

3.1-  Pedindo a palavra, o Sr. Roberto Franco registra que a Sra. Mariana 

encontra-se em plena recuperação pós cirurgia, devendo voltar às 

atividades no próximo mês. 

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

15 de maio de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

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

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

Tesoureiro                                                          Presidente 

 

 

 

 

 

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

 Valcinea Correia de Silva                                Roberto Franco Pereira 

 Assessor Especial                                             Atuário - Secretário 
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