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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 11/2014 

 

Data: 16/06/2014 

 

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, Igor Hermann Scheidt de Menezes Reis – Diretor Jurídico 

e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia dezesseis de junho 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) Nomeação do novo Diretor Jurídico 

Dando início aos trabalhos, a Presidente, Dra. Edna Raquel, apresenta aos 

demais membros do COMIN o novo Diretor Jurídico do IPMDC, Dr. Igor 

Hermann Scheidt de Menezes Reis. A nomeação do Diretor Jurídico atende, a 

uma grande pendência da atual gestão, que é o preenchimento do quadro da 

Diretoria Executiva do IPMDC.  Segundo a Presidente, a nomeação do Dr. Igor 

não poderia ser de melhor escolha pelo Prefeito. Continuando, evidencia que 

espera do novo Diretor Jurídico o comprometimento e competência 

necessários a superação dos enormes desafios observados junto ao IPMDC.  
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Pedindo a palavra, o Dr. Igor agradece, em especial, a Presidente do IPMDC 

pela confiança nele depositada e garante que não medirá esforços para uma 

melhor condução da área jurídica do Instituto, que a partir de 1º de junho lhe foi 

conferida. 

2) Fundo Piatã 

Com a palavra, o Sr. Tesoureiro leva ao colegiado sua preocupação quanto ao 

andamento dos procedimentos até agora adotados pelo IPMDC, junto aos 

administradores do Fundo Piatã (Gradual Investimentos), de tal forma que 

tenhamos melhor acompanhamento de suas atividades, seja no aspecto da 

recuperação dos créditos das empresas, bem como, pelo IPMDC,  das ações 

impetradas junto a Mellon. Continuando a palavra, consultadas outras 

entidades congêneres com participação no Fundo Piatã, é de comum alvitre a 

contratação de especialistas para acompanhamento das medidas de 

recuperação, comunicando aos clientes, através de relatórios mensais, de 

todas as atividades tomadas e elaboração de estratégias que acelerem a 

liquidação da carteira. Após alguns comentários ficou o Sr. Tesoureiro 

encarregado de apresentação proposta efetiva sobre a situação. 

3) Nomeação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Tomando a palavra, a Dra. Edna Raquel esclarece, mais uma vez, que 

sistematicamente tem cobrado a nomeação dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal junto ao Prefeito Alexandre Cardoso e que continua aguardando 

resposta quanto ao ofício encaminhado solicitando a nomeação. 

Segundo suas palavras, o Conselho Deliberativo é o principal agente nas 

definições das políticas e das estratégias gerais do IPMDC, estabelecendo 

também as diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação 

e administração do Instituto. 
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Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que a falta 

desse colegiado dificulta diversas ações em andamento no IPMDC, incluindo a 

análise, visando aprovação da Política de Investimentos de 2014. 

Ainda com a palavra, frisa que a Política deveria ter sido enviada até 31 de 

dezembro de 2013, e que o mesmo não ocorreu devido à demora da 

nomeação do Conselho Deliberativo do IPMDC, pois conforme citado por 

diversas vezes é necessário a data da ata de aprovação por este Conselho 

para que o Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN seja enviado ao 

site do Ministério da Previdência Social. 

Continuando, a economista pontua que o DPIN é um dos itens necessários 

para a renovação do CRP do Município e que o mesmo apresenta-se irregular 

desde o dia 19 de maio de 2014, data de seu vencimento. 

Nada mais havendo a tratar, foi apresentada ao COMIN a lâmina de um fundo 

de investimentos do Banco do Brasil, BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 

Longo Prazo, 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 25 

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

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  
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 ---------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

 Rosangela Pereira de Lima                         Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora de Contabilidade         Economista 

 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                 Igor Hermann S. M. Reis 

Tesoureiro           Diretor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos:  

 

 Prospecto BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo 

 Regulamento BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo 


