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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 07/2014 

 

Data: 15/04/2014 

 

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 quinze de abril 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, ressalta que 

dada à publicação do Edital de Credenciamento das Instituições Financeiras no 

Boletim Oficial do Município, os interessados tiveram que 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.  

Ainda com a palavra, a Sra. Mariana, frisa que no período estabelecido para 

apresentação apenas o Banco do Brasil, na presença do Sr. Gilmar Lemos, 

Gerente de Relacionamento do Setor Público, apresentou os documentos 
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exigidos, os quais foram examinados e após minuciosa análise constatou-se 

que estavam corretos.  

Continuando, a economista, apresentou os documentos fornecidos pelo Banco 

do Brasil aos membros do COMIN e após arquivou-os no processo nº 

00067/2014, que trata do Processo Seletivo de Credenciamento das 

Instituições Financeiras. 

Ao ser questionada pelo tesoureiro, Sr. Roberto Franco, pela ausência da 

Caixa Econômica Federal no processo de credenciamento, a Sra. Mariana 

informou que os mesmos foram avisados sobre o início do procedimento de 

credenciamento, porém até o momento não haviam entrado em contato com o 

IPMDC e nem apresentado a documentação exigida.  

 

2) Nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Com a palavra, a Presidente, Dra. Raquel, frisa que entrou em contato com o 

Prefeito e continua aguardando resposta quanto ao ofício encaminhado 

solicitando a nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPMDC. 

Pedindo a palavra, a economista, relembra que conforme falado em reuniões 

anteriores, a Política de Investimentos do IPMDC para o ano de 2014 deveria 

ter sido enviada até 31 de dezembro de 2013, e que 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. 

Continuando, justifica que o envio não pôde ser feito devido à demora da 

nomeação de um Conselho Deliberativo para o IPMDC, pois conforme falado 

anteriormente é necessário a data da ata de aprovação pelo Conselho da 
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Política de Investimentos de 2014 para que seja alimentado o Sistema Cadprev 

no site do Ministério da Previdência Social. 

 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 29 

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

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Débora Ribeiro Duarte Arditti                     Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora do Departamento de Pessoal   Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 

 


