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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 03/2014 

 

Data: 12/02/2014 

 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Débora Ribeiro Duarte Arditti – 

Diretora do Departamento de Pessoal e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia doze de fevereiro de dois mil e quatorze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 

1) Credenciamento das Instituições Financeiras 

Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo relembra que 

conforme falado na reunião do dia 13 de janeiro de 2014, ficou sob sua 

responsabilidade a análise da minuta do Edital de Credenciamento e que 

verificou que o mesmo encontra-se em consonância com os critérios do 

Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº3922 de 25 de 

novembro de 2010, e do Ministério da Previdência Social, através das Portarias 

nº519/2011 e nº440/2013. 

Ainda com a palavra, a economista frisa que para que ocorra o investimento do 

valor nominal de R$1.508.573,37 referentes à proporcionalidade das cotas 
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pertencentes ao IPMDC junto ao Fundo Piatã, advindos do sucesso na 

renegociação com a empresa GTEX, faz-se necessário assegurar que as 

instituições escolhidas para receber tais aplicações tenham sido objeto de 

prévio credenciamento. 

Continuando a explanação, foi apresentada aos membros do COMIN a minuta 

do Edital de Credenciamento para análise e aprovação. Após discorrerem 

sobre o conteúdo, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

Em vistas do exposto, a presidente do IPMDC, Dra. Edna Raquel, autorizou o 

encaminhamento do Edital ao setor responsável para publicação em veículo 

oficial de imprensa. 

Pedindo a palavra, a economista, lembrou da necessidade de credenciamento 

por parte da Caixa Econômica Federal apesar de já possuirmos dois fundos de 

investimentos daquele banco e falou da dificuldade de comunicação com a 

mesma devido a mudanças na gerência, além da demora na nomeação de um 

novo gerente.  

 

2) Nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Com a palavra, a Presidente, frisou que foi encaminhado ao Prefeito, conforme 

combinado na reunião do dia 13 de janeiro de 2014, ofício pedindo a nomeação 

com a maior urgência possível dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPMDC. 

Tomando a palavra, Sra. Mariana Azevedo, relembra da importância da 

nomeação dos Conselhos para o bom andamento do Instituto e principalmente 

da necessidade da urgência da nomeação do Conselho Deliberativo para que 

seja efetuado o envio da Política de Investimentos do IPMDC para o ano de 

2014. Lembra ainda que a Política deveria ter sido enviada até o dia 31 de 
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dezembro de 2014 e que o mesmo não foi concluído devido a falta desse 

Conselho, pois faz-se necessário para o envio ao Cadprev a data da ata de 

aprovação da DPIN pelo Conselho Deliberativo.  

Ainda com a palavra, a economista, frisa que o DPIN apresenta-se como um 

dos itens necessários para a obtenção do CRP para o município e que o 

mesmo vence no dia 19 de maio de 2014.  

Nada mais havendo a tratar, foi apresentado ao COMIN o prospecto de um 

fundo de investimentos da Ourinvest, Ourinvest FIDC Veículos II, que ficou de 

ser analisados pelos membros do Comitê. 

 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 27 

de fevereiro de 2014, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

 

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

 Débora Ribeiro Duarte                              Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora de Departamento Pessoal                Economista 
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---------------------------------------------------- 

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 

 

 

Anexos:  

 

 Prospecto – Ourinvest FIDC Veículos II 

 Edital de Credenciamento das Instituições Financeiras 


