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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 19/2013 

 

Data: 12/11/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora 

de Contabilidade e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e dois de novembro 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) Reunião com a Geração Futuro 

 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Roberto Franco apresenta aos demais 

membros do COMIN o Sr. Nuno Cruz, da empresa Geração Futuro – Corretora 

de Valores. Com a palavra, o Sr. Nuno Cruz expõe que a Geração Futuro é 

uma das corretoras de valores de maior prestigio do mercado, oferecendo a 

seus clientes soluções inovadoras e adequadas a cada perfil de risco, além de 

atendimento diferenciado a investidores de todos os portes. Ainda com a 

palavra, frisa que com mais de 30 anos de uma trajetória de sucesso, a 

Geração Futuro combina sua longa experiência em renda variável, resultados 

consistentes, qualidade na gestão, transparência, foco no cliente e uma equipe 

altamente especializada e premiada. Inovadora, foi a primeira gestora brasileira 

a ofertar fundos com performance destacada e atendimento personalizado a 
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seus clientes com investimentos a partir de R$ 100. Além de ter sido pioneira 

também na promoção da educação financeira no Brasil, assumindo um 

compromisso de desenvolvimento do mercado nacional. A corretora possui 

operação nacional estando presente em Porto Alegre, São Paulo e Rio de 

Janeiro com o mesmo objetivo: performance consistente, transparência e 

atendimento qualificado. 

 

Continuando, o representante da Geração Futuro apresenta um material 

institucional, que encontra-se em anexo, no qual cita alguns itens importantes 

na trajetória da empresa como por exemplo: evolução dos negócios, patrimônio 

administrado e quantidade de clientes, estratégias da gestão e apresentação 

das rentabilidades e características de alguns fundos da Geração Futuro. 

 

2) Fundo Piatã – Apresentação de relatório 

 

Solicitando a palavra a Sra. Mariana Machado nos apresenta o resumo da 

Assembléia Geral de Cotistas do Fundo Piatã – Fundo de Investimento Renda 

Fixa LP Previdenciário Crédito Privado, tendo sido realizada no dia 08 de 

novembro de 2013, as 11:00h, na sede da Gradual Investimentos 

(administradora), situada a Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 50 -– 19º 

andar – São Paulo. 

 

Na referida assembléia, a ordem do dia foi assim definida:  

1) Amortização proporcional às cotas detidas por cada cotista com os 

recursos advindos do sucesso na renegociação com a GTEX;  

2) Confirmação da denominação do Fundo para fins de representação 

junto a órgãos oficiais, e;  

3) Consolidação do novo regulamento do Fundo e definição da data de 

implementação e eficácia do novo regulamento. 
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Passando à ordem do dia, o representante da administradora, procedeu a 

leitura da ordem do dia e tomou a votação dos cotistas presentes à AGQ, que 

assim deliberaram: 

 

a. Deliberar sobre a amortização proporcional às cotas detidas por cada 

cotista com os recursos advindos do sucesso na renegociação com a 

GTEX. 

 

Trata-se do recebimento de dívida detida pelo fundo junto à empresa devedora 

denominada GTEX (sucessora da Rosatex). Tal recebimento decorreu de 

negociações em curso durante os últimos meses, que resultou no 

parcelamento da dívida. O valor recebido importa em aproximadamente R$ 13 

milhões, com o saldo remanescente igualmente da ordem de R$ 13 milhões a 

serem pagos oportunamente. 

 

A totalidade dos cotistas presentes votou pela amortização proporcional do 

valor de R$ 13.051 mil, às cotas detidas por cada cotista. 

 

b. Deliberar sobre a confirmação da denominação do Fundo para fins de 

representação junto a órgãos oficiais. 

 

O administrador relatou sobre as dificuldades enfrentadas, toda vez que 

necessita representar o fundo junto aos órgãos públicos, devido ao nome do 

fundo não estar devidamente nominado no regulamento oficial, registrado em 

cartório, sendo sempre necessária a juntada de outros documentos para 

comprovar a denominação social do fundo. 
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A totalidade dos cotistas presentes votou pela confirmação do nome do fundo 

(Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito 

Privado), e consolidação junto às esferas competentes. 

 

c. Deliberar sobre a consolidação do novo regulamento do Fundo e 

definição da data de implementação e eficácia do novo regulamento. 

 

A totalidade dos cotistas presentes votou pela consolidação do regulamento do 

fundo, com a confirmação do nome do fundo. Após a votação da ordem do dia, 

um dos cotistas (Instituto de Paulínia) solicitou a inclusão na pauta da votação, 

pelos presentes, sobre a contratação de escritório de advocacia para 

representar os cotistas do fundo em ação judicial a ser movida em face do ex-

administrador do fundo (Mellon), em razão dos prejuízos causados aos 

cotistas. 

 

Ato contínuo, o representante da gestora do fundo, Sr. André Arcoverde, 

informou ao cotista que este assunto foi objeto de discussão na AGQ realizada 

em 22/11/2012, tendo sido rejeitada pelos cotistas em razão do alto custo das 

propostas obtidas à época. 

 

Além disso, desde aquele momento alguns cotistas vêm ajuizando ações na 

esfera judicial, de forma individual e independente do concurso de cotistas, não 

havendo, portanto qualquer interesse no ajuizamento da ação proposta. 

 

Como forma de levar o assunto adiante, o representante da gestora, Incentivo 

S/A DTVM, propôs aos presentes que a administradora do fundo, Gradual 

Investimentos, tome as medidas administrativas necessárias para buscar uma 

composição negociada junto ao ex-administrador do fundo, BNY Mellon 

Serviços Financeiros DTVM. 
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A totalidade dos cotistas presentes votou pela adoção de medidas 

administrativas, negociando com o ex-administrador do fundo, com o 

acompanhamento do assunto a ser apreciado em uma próxima AGQ. 

 

O Sr. André Arcoverde passou a relatar a atual situação das empresas 

inadimplentes: 

 

 CAMAQUÃ (débito de R$ 25,5 milhões): 

 

Empresa produtora de grãos localizada em um município do interior do RS, que 

se encontra em recuperação judicial. A dívida é garantida por alienação 

fiduciária de bem imóvel. A unidade fabril foi transferida para o fundo, e foi 

arrendada para a empresa, com remuneração a razão de 0,80% ao mês sobre 

o valor da dívida. Foi solicitada a expedição de ofício junto ao cartório de 

registro imobiliário. Tão logo o registro seja efetivado, o arrendamento será 

formalizado. 

 

 LUCCHESI COM. E INDÚSTRIA (débito de R$ 12,5 milhões): 

 

Empresa do ramo de embalagens, que se encontra em recuperação judicial. A 

dívida é garantida por alienação fiduciária de bem imóvel. O imóvel foi a leilão 

judicial em 16/09 e 03/10, não obtendo êxito. Está em fase final de obtenção do 

registro imobiliário para consolidar a propriedade, que tem valor de mercado 

superior ao valor da dívida. Questão deve ser concluída em breve. 
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 REFREX (débito de R$ 15 milhões): 

 

Empresa do ramo de refrigeração industrial. Vem operando normalmente suas 

atividades, entretanto está inadimplente junto ao fundo. Após exaustivas e 

infrutíferas tentativas, recentemente os devedores foram notificados via 

cartório, na pessoa de seus proprietários, uma formalidade exigida para fins de 

execução da alienação fiduciária. A dívida tem aval do proprietário, que possui 

imóveis suficientes em seu patrimônio pessoal para liquidar a dívida. 

 

 SUCOS DO BRASIL – JANDÁIA (débito de R$ 25 milhões): 

 

Dívida considerada extra concursal no processo de recuperação judicial em 

curso. Imóvel alienado ao fundo e registrado no cartório de registro imobiliário. 

Entretanto, há uma prenotação (ressalva) no registro, obtida por um dos 

credores da recuperação judicial, que bloqueia a disponibilidade do imóvel. 

Neste processo foi contratado um escritório de advocacia pelos ex-

administradores e gestores do fundo em caráter irrevogável, com multa 

contratual equivalente à sucumbência. Sempre que contatado, não dá retorno 

às solicitações. 

 

 MURIEL (débito de R$ 24,5 milhões): 

 

Empresa do ramo de cosméticos, que se encontra em recuperação judicial. 

Vem operando normalmente suas atividades. Trata-se do único crédito em 

recuperação judicial em que o fundo concorre com os credores da 

recuperação. Um dos credores pediu suspensão da recuperação judicial, e os 

efeitos da decisão da assembleia foram suspensos até decisão final do juiz da 

recuperação para avaliar o pedido do credor. 
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Nada mais havendo a tratar, foi declarara encerrada a assembléia.  

 

 

3) Fundo Piatã – Assembléia de Cotistas – Avaliação Crédito & Mercado 

 

Considerando a participação da Credito & Mercado na Assembléia de Cotista, 

realizada em 08 de novembro, importante se faz registrar, inobstante os 

comentários oficiais emitidos pela Gradual Investimentos, na palavra do Sr. 

Luís Arnaud, consultor de Investimentos Sênior: “Em nossa opinião, os créditos 

são de recuperação duvidosa, eis que a quase totalidade das empresas 

devedoras encontram-se em recuperação judicial. Apesar da afirmação de que 

os créditos são garantidos por alienação fiduciária de bens imóveis, em sua 

maioria são imóveis em que as empresas estão instaladas e operam suas 

atividades. Além disso, os trâmites burocráticos são entraves para a 

consolidação das propriedades, e não há garantias de que os valores dos 

imóveis garantem a totalidade das dívidas”. 

 

 

4) Portaria MPS 440, de 09 de outubro de 2013 

 

Solicitando a palavra, o Sr. Roberto Franco informa sobre a publicação emitida 

pelo  Ministério da Previdência Social, através do Diário Oficial da União do dia 

11 de novembro, algumas alterações na portaria 440, que amplia as exigências 

de transparência na administração dos regimes próprios de previdência. 

De acordo com as novas determinações, as entidades municipais e estaduais 

deverão se responsabilizar pelo desempenho positivo dos prestadores de 
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serviços ou consultorias envolvidos nas aplicações de recursos dos institutos, 

além da regularidade dos registros na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).  

Tratando-se da escolha dos fundos de investimentos, devem ser considerados 

agora critérios como análise do histórico do fundo e experiência de atuação do 

gestor, do administrador e dos controladores, além da análise do volume de 

recursos sob gestão e administração e da qualificação dos profissionais 

envolvidos. 

Sobre a formação técnica dos dirigentes dos RPPS, a nota indica que a partir 

de 1º de janeiro de 2015 todos os envolvidos na gestão de recursos das 

instituições deverão possuir certificação profissional (CPA-10). Para a maioria 

dos membros de comitês de investimentos, o prazo limite é 31 de julho de 

2014. 

 

5) Solicitação de nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

 

Solicitando a palavra, a Dra. Raquel expressa, mais uma vez, sua preocupação 

pela não definição dos Conselhos, em especial do Conselho Deliberativo, por 

parte do Executivo, travando, pelos aspectos legais, diversas estratégicas do 

Instituto. Como se não bastassem os pedidos verbais emanados em diversas 

reuniões, a titular do IPMDC apresenta ao Comitê 2 (duas) correspondências 

dirigidas ao Prefeito, de modo a favorecer a ultimação desta importante 

pendência. 

Consubstanciando às palavras supra, a Dra. Raquel apresenta, em anexo, 

cópia das duas correspondências encaminhadas à Prefeitura, para ciência do 

presente colegiado.  
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6) Considerações Gerais 

 

6.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 22 

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

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                       Mariana Machado 

 Diretora de Contabilidade                            Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 

 

 

Anexo: 

 

 Apresentação institucional – Geração Futuro 

 Ofício nº 188/13/IPMDC 

 Ofício IPMDC/PRE nº 093/2013 
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