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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 21/2013 

 

Data: 10/12/2013 

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 dez de dezembro 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) Programa de Investimentos - 2014 

 

Tomando a palavra, a Sra. Mariana atendendo à Resolução do Conselho 

Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, apresenta 

aos membros do COMIN a proposta da Política de Investimentos do IPMDC 

para o exercício de 2014, lembrando que a mesma deverá ser aprovada pelo 

órgão superior competente, que no caso do IPMDC é representado pelo 

Conselho Deliberativo, e ser entregue no site do Ministério da Previdência 

Social - MPS até a data de 31 de dezembro de 2013.  

Ainda com a palavra, frisa que a elaboração da Política de Investimentos 

representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de 

tomada de decisão relativo aos investimentos do Instituto. O objetivo da Política 

de Investimentos é estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos 

garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, 
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visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu 

equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os 

princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez 

e transparência. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do 

cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e 

operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil 

do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da 

Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010. 

Ressalta ainda, que sem a nomeação de um Conselho Deliberativo, a Política 

de Investimentos não poderá ser enviada ao MPS através do sistema 

CADPREV, pois o mesmo exige que seja preenchida a data da aprovação pelo 

Conselho e que ocorra o reconhecimento em Ata.  

Vale lembrar que o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) é um 

dos itens indispensáveis para que o Instituto renove junto ao MPS o Certificado 

de Regularidade Previdenciária (CRP) que encontra-se em validade até 19 de 

maio de 2014. 

Após a sua explanação e após os enfáticos debates sobre o material 

apresentado, a Política foi aprovada por unanimidade, devendo, por 

conseguinte, a mesma ser encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho 

Deliberativo para os devidos assentamentos.  

 

2) Programa de Investimento – Conselho Deliberativo 

 

Considerando a explanação apresentada pela Sra. Mariana, a respeito do 

Programa de Investimentos – 2014, a Dra. requesta a palavra abrindo debate 

sobre os  
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3) Proposta de Novo Regimento Interno 

 

 

4) Considerações Gerais 

 

3.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 10 

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

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                        Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Debora                             Mariana Machado 

Diretora de Contabilidade                                Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 

 

 

Anexos:  

 

 Política de Investimentos - 2014 


