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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 18/2013 

 

Data: 29/10/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Débora Ribeiro Duarte – Diretora de 

Departamento Pessoal e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e nove de outubro 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) Posse do novo Tesoureiro 

 

Iniciando as atividades, tomou a palavra a Dra. Raquel, evidenciando a 

nomeação do novo Tesoureiro do IPMDC, atual integrante-titular do Comitê na 

condição de atuário-secretário. A nomeação do Sr. Roberto Franco, atende, 

assim, umas grandes pendências da atual gestão, que é o preenchimento do 

quadro da Diretoria Executiva do Instituto.  Desta forma, segundo suas 

palavras, a nomeação do Sr. Roberto Franco, não poderia ser de melhor 

escolha pelo Prefeito, uma vez tratar-se de funcionário de carreira, ainda que 

nomeado a menos de 2 anos, porém com extensa experiência junto ao 

mercado previdenciário, seja junto a fundos de pensão, RPPS, seguradoras, 

saúde, etc., Desta forma, encerrando, evidencia, que espera do novo 

Tesoureiro o comprometimento e competência necessários a superação dos 

enormes desafios ora observados junto a esta Instituição. Solicitando a palavra, 
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o Sr. Roberto Franco agradece, em especial, a Presidente do Instituto pela 

confiança depositada, esperando honrar com essa expectativa, prometendo 

todos os esforços na melhor condução da área, que a partir de 21 de outubro 

lhe foi conferida. 

 

2) Piatã – Convocação de Assembléia 

 

Com a palavra, o Sr. Roberto Franco, expõe que durante todo o exercício de 

2013 uma das maiores preocupações do COMIN foi tentar acelerar o processo 

de renegociação de dívidas relacionadas aos ativos que compõem a carteira do 

Fundo PIATÃ. Considerando o estado financeiro das empresas devedoras, não 

era vista como tarefa fácil qualquer tipo de resgate, porém, para o alcance da 

rentabilidade mínima do IPMDC prevista na legislação teríamos que insistir 

neste objetivo, procurando, ao final, a extinção da carteira, dentro do menor 

prazo possível, dentro da maior rentabilidade possível. 

 

De tal sorte, recebemos em 24 de outubro, uma carta convocando-nos para 

Assembléia Geral de Cotistas do PIATÃ, no dia 08 de novembro de 2013, as 

11:00h, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: 

 

a. Amortização proporcional as cotas detidas por cada cotista com os 

recursos advindos do sucesso na renegociação com a GTEX; 

b. Confirmação da denominação do FUNDO para fins de representação 

junto a órgãos oficiais 

c. Consolidação do novo regulamento do FUNDO e definição da data de 

implementação e eficácia do novo regulamento. 

 

Da análise do ofício em referência foram definidos como representantes do 

IPMDC, na assembléia, os Srs. Dra. Edna Raquel – Presidente, Roberto 

Franco – Tesoureiro e Mariana Machado – Economista. 
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3) Da definição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

 

Com a palavra, o Sr. Roberto Franco dispõe que, considerando o iminente 

ingresso de recursos oriundos da amortização proporcional do Fundo PIATÂ, 

conforme dispõe a atual Legislação necessária se faz, nos casos de 

investimento e desinvestimento a anuência desses atos por parte do Conselho 

Deliberativo, ainda não instalado neste exercício. A falta desse egrégio 

colegiado dificulta diversas ações em andamento no IPMDC, incluindo a 

análise, visando aprovação do Programa de Investimentos – 2014, atualmente 

em confecção.  

 

Tomando a palavra, a Dra. Edna Raquel esclarece, mais uma vez, que 

sistematicamente tem cobrado a nomeação deste Colegiado junto ao 

Executivo, sem que algum fato efetivo tenha sido verificado. Segundo suas 

palavras, o Conselho Deliberativo é o principal agente nas definições das 

políticas e das estratégias gerais do IPMDC, bem como a sua revisão 

periódica. Estabelecendo, também, as diretrizes fundamentais e normas gerais 

de organização, operação e administração do Instituto. Em especial, tem 

envidado junto ao Governo que o exercício da atividade de conselheiro deve 

ser pautado em prol dos planos de benefícios, evitando-se, assim, potenciais 

conflitos de interesses em proveito próprio ou de grupos. Independente de 

indicação ou eleição, depois de empossado, o membro do Conselho representa 

a entidade e os planos de benefícios. 
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4) Relatório de Investimento Crédito&Mercado 

 

O Relatório Analítico de Investimentos, referente ao 3º Trimestre de 2013 

divulgado pela empresa de consultoria financeira Crédito&Mercado, avalia o 

desempenho do Instituto com relação à rentabilidade e riscos dos papéis 

pertencentes ao IPMDC fazendo sobre estes um breve esclarecimento.  

Em relação aos riscos, podemos classificá-los em três tipos: risco de mercado, 

de liquidez e de crédito. Porém no presente relatório, que encontra-se em 

anexo, será abordado apenas o risco de mercado em suas aplicações 

financeiras no terceiro trimestre de 2013. Tal relatório de desempenho 

demonstra através de gráficos e tabelas comparações entre os três fundos 

pertencentes ao Instituto: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF, FIC Novo 

Brasil IMA-B Renda Fixa e Piatã FI RF LP Previdenciário.  

Em suas páginas serão avaliados e comparados quesitos como: 

 

a. Enquadramento na Resolução 3.922/2010 e na Política de Investimentos; 

b. Retorno dos investimentos após movimentações; 

c. Distribuição dos recursos por instituição e segmento; 

d. Composição da carteira; 

e. Rentabilidade da carteira após as movimentações; 

f. Análise de risco; 

g. Rentabilidade da carteira após as movimentações financeiras; 

h. Informações e comentários finais. 
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5) Análise da Rentabilidade dos papéis do IPMDC 

 

Tomando a palavra, a Sra. Mariana Azevedo apresentou demonstrativo de 

rentabilidade dos 3 (três) papéis atualmente operados pelo IPMDC, quais 

sejam:  

a) FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA, administrado pela 

Caixa Econômica Federal – CEF. Em 30/09/2013, alcançou o montante 

de R$ 553.812,70. No mês, a rentabilidade foi positiva em 0,1442%; e no 

ano, negativa em 8,6406%, segundo demonstrativo apensado a 

presente ATA.  

b) CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L, administrado pela 

CEF. Em 30/09/2013, alcançou o montante de R$ 2.740.078,60. No 

mês, a rentabilidade também apresentou-se positiva em 0,2714%; e no 

ano, negativa em 8,7810%, segundo demonstrativo apensado a 

presente ATA. 

c) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela 

Gradual Investimentos. Em 30/09/2013, alcançou o montante de R$ 

21.878.075,67. No mês, a rentabilidade foi de 0,70%, e no ano, alcançou 

um aumento de 7,55%. 

Ainda com a palavra, a Sra Mariana Azevedo, ressalta que em relação aos 

Fundos IMA-B, em que pese à melhora do retorno apresentada no mês de 

setembro, por conta do anuncio da manutenção dos estímulos à economia 

norte-americana continuou a apresentar desempenho insatisfatório no período.  
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Rentabilidades (em %) 

Fundos de Investimentos Mês  Ano 

12 

Meses 

FIC NOVO BRASIL IMA-B 0,1442 8,6406- 2,9166- 

CAIXA FI BRASIL IMA-B 0,2714 8,7810- 2,8403- 

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO 0,70 7,55 9,58 

 

 

6) Considerações Gerais 

 

6.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 04 

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

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                        Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Débora Ribeiro Duarte                                  Mariana Machado 

 Diretora de Departamento Pessoal                 Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

7 

 
 
 

 

Anexos: 

 

 Extrato Consolidado Gradual – PIATÃ – setembro/13 

 Extrato Fundo de Investimento – Caixa FI Brasil IMA-B – setembro/13 

 Extrato Fundo de Investimento – FIC NOVO BRASIL IMA-B – setembro /13 

 Relatório Mensal Fundação Dom Pedrito – setembro/2013 

 Relatório Analítico de Investimentos – 3º trimestre 2013 – Crédito&Mercado 

 

 

 


