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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 07/2013 

 

Data: 12/05/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Rosangela 

Pereira de Lima – Diretora de Contabilidade e Debora Ribeiro Duarte – 

Diretora de Departamento Pessoal e Roberto Franco Pereira – Atuário. 

 

Convidados: Maurício Saber Ribeiro – Controlador Interno  e Igor Hermann 

Scheidt de Menezes Reis – Assistente da Presidência 

Às dez horas do dia doze de maio 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 Dra Valcinea apresenta 

proposta de renovação de contrato da Crédito&Mercado, como consultoria 

de investimentos junto ao IPMDC. Após avaliação de competências e 

atividades realizadas pela consultoria junto ao Instituto, principalmente no 

que se refere ao Fundo PIATÃ, entendeu o colegiado aprovar por 

unanimidade a renovação do contrato, obedecidos os trâmites legais para 

sua execução, em especial a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2) Dívidas de Patrocinadoras – Solicitando a palavra a Dra. Raquel 

comunica que foi estabelecida uma comissão de trabalho com 

representantes do Instituto (Dra. Raquel e Sr. Roberto Franco) e da 

Prefeitura (Dr. Luiz Fernando Couto – Secretário de Governo, Dr. Dario 
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Moura – Sub-secretário de Governo e Dr. Jair Nunes – Chefe de 

Contabilidade). Os trabalhos da comissão tem por objetivo: a) auditoria 

atuarial – visando ratificar o valores de encargos e, por conseguinte, o 

déficit atuarial para fins de equalização; b) auditoria financeira – visando  

conferência dos débitos contributivos previdenciários da Prefeitura para com 

o IPMDC. Aditando ao exposto, o Atuário, Roberto Franco, explica que 

dentro deste estudo serão reavaliados todos os Acordos de Parcelamento e 

Confissão de Débitos Previdenciários, acatados pelo Ministério da 

Previdência Social, atualmente em vigor, bem como os débitos 

previdenciários observados nos exercícios de 2012 e 2013. 

3) Segregação de Massa - Sobre o assunto o Sr. Roberto Franco informa que 

foi dado o início do levantamento dos dados necessários a segregação de 

massa, referente aos participantes ativos, assistidos e pensionistas. Sobre 

esta questão, informa que esta segregação dar-se-á também por 

patrocinadora, ou seja, com isso, também serão definidas as obrigações 

previdenciárias do IPMDC como patrocinadora do sistema, importando nos 

ajustes e novos procedimentos contributivos. 

4) Avaliação Econômico-Financeira – A fim de poder cumprir a meta anual 

de 4,5%, a taxa da inflação (IPCA) não deveria ultrapassar a média mensal 

de 0,38%. Ao que tudo indica, apesar dos pessimistas, a inflação brasileira 

está caminhando para a meta, na medida em que caem os preços da 

alimentação, face à safra agrícola recorde que está entrando no mercado. 

Nos quatro primeiros meses deste ano, todos os índices do atacado ficaram 

abaixo de 0,38%, assim como o IPC/FIPE e o ICV/DIEESE, o que, 

certamente, vai se refletir no IPCA dos próximos meses. Por essas razões, 

o Banco Central não deverá ouvir o conselho de alguns economistas, para 

elevar a taxa SELIC, eis que essa medida sinalizaria ao mercado que suas 

expectativas são de alta dos preços. O que não é positivo. Em toda essa 

discussão sobre o dilema taxa de juros versus crescimento econômico, há 

bastante consenso sobre o fato de que a inflação é de demanda e resulta 

de vários fatores, especialmente dos reajustes reais de salários, do 
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constante déficit público e da expansão do crédito direcionado. Assim 

sendo, não teria sentido uma elevação da SELIC pelo Banco Central, 

quando há outros fatores impulsionando a expansão do crédito, por 

iniciativa do Governo. De um modo geral, porém, o objetivo básico do 

Banco Central é o controle da demanda agregada, com o sentido de evitar 

excessos que produzem inflação ou, de outro lado, escassez que pode 

levar à recessão e ao desemprego. 

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

Investimentos para o dia 25 de maio de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                          Assessor Especial                                              

 

 

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

Débora Ribeiro Duarte                                  Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Recursos Humanos                       Diretora de Contabilidade 

 

 

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

 Igor Hermann Scheidt de Menezes Reis       Maurício Saber Ribeiro 

 Assistente da Presidência   (Convidado)         Controlador Interno   (Convidado) 

 

 

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

Roberto Franco Pereira 

Atuário - Secretário 
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