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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 05/2014 

 

Data: 13/03/2014 

 

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 treze de março 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 

na reunião do dia 12 de fevereiro de 2014 foi apresentada aos membros do 

COMIN a minuta do Edital de Credenciamento e que naquele momento a 

mesma foi analisada, aprovada por unanimidade e autorizada pela Presidente, 

Dra. Edna Raquel, para publicação em veículo oficial de imprensa. 

Em vistas do exposto, a economista frisa que foi dada a devida publicidade do 

Edital de Credenciamento no Boletim Oficial do Município publicado no dia 06 

de março de 2014. Segundo a publicação, os interessados deverão 
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comparecer a sede do IPMDC entre os dias 17/03/2014 e dia 21/03/2014, das 

09;00hs às 17;00hs, munidos das documentações exigidas no Edital. 

 

2) Portaria MPS nº440/2013 

Tomando a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, cita que com a edição da 

Portaria MPS nº440/2013, alterando a Portaria nº519/2011, o credenciamento 

das instituições gestoras e administradoras de recursos, bem como o 

cadastramento de agentes autônomos tornou-se obrigatório por parte dos 

RPPS. Para os casos de aplicações em fundos de investimentos, o 

credenciamento recairá sobre o gestor e o administrador do fundo. 

Pedindo a palavra, Sra. Mariana, lembrou ainda que segundo a mesma 

Portaria a documentação exigida no Edital para que seja realizado o 

credenciamento não necessita ser enviada ao MPS, bastando apenas ficar 

arquivada no IPMDC para fins de consulta ou quando requisitada por 

autoridades fiscalizadoras.  

Ainda com a palavra, a economista pontua que uma importante alteração 

provocada pela Portaria MPS nº 440/2013 foi a inclusão no Art.3º- A da Portaria 

MPS nº 519/2014 de diversos requisitos que norteiam a estrutura, composição 

e funcionamento do COMIN, conforme transcrito abaixo: 

“... a) que seus membros mantenham 
vínculo com o ente federativo ou com o 
RPPS, na qualidade de servidor titular de 
cargo efetivo ou de livre nomeação e 
exoneração; 

b) previsão de periodicidade das reuniões 
ordinárias e forma de convocação de 
extraordinárias; 
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c) previsão de acessibilidade às 
informações relativas aos processos de 
investimento e desinvestimento de recursos 
do RPPS; 

d) exigência de as deliberações e decisões 
serem registradas em atas; 

e) previsão de composição e forma de 
representatividade, sendo exigível a 
certificação de que trata o art. 2º desta 
Portaria, para a maioria dos seus membros 
até 31 de julho de 2014."  

 

3) Nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Com a palavra, a Presidente, reafirmou que continua aguardando resposta do 

Poder Executivo quanto ao ofício encaminhado solicitando a nomeação com a 

máxima urgência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPMDC. 

Pedindo a palavra, a economista, frisa que ainda não foi efetuado o envio da 

Política de Investimentos do IPMDC para o ano de 2014 devido a não 

nomeação do Conselho Deliberativo do Instituto.  

Lembra ainda que conforme falado na reunião do dia 12 de fevereiro de 2014, 

o Plano de Investimentos do IPMDC deveria ter sido entregue ao MPS até o dia 

31 de dezembro de 2013, juntamente com a ata de aprovação da DPIN pelo 

Conselho Deliberativo, pois para que seja feito o envio ao Cadprev do MPS faz-

se necessário a data da ata. 

Ainda com a palavra, o tesoureiro, relembra que conforme falado anteriormente 

o Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN é um dos itens 

necessários para a renovação do CRP do município que vence no dia 19 de 

maio de 2014.  
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Nada mais havendo a tratar, foi apresentado ao COMIN o prospecto de um 

fundo de investimentos do Banco do Brasil, BB Previdenciário Renda Fixa 

Títulos Públicos IPCA VI FI, que ficou de ser analisados pelos membros do 

Comitê. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 13 

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

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                     Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora de Contabilidade    Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 
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Anexos:  

 

 Prospecto - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA VI FI 

 Aviso de Edital de Credenciamento 

 Cópia Boletim Oficial – Aviso de Edital de Credenciamento 

 Portaria MPS nº440/2013 

 Portaria MPS nº519/2011 


