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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 18/2014 

 

Data: 22/09/2014 

 

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, Igor Hermann Scheidt de Menezes 

Reis – Diretor Jurídico e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e dois de setembro 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) Crédito&Mercado Consultoria Financeira 

Dando início à reunião a Dra. Raquel frisa a importância da presença dos 

representantes da empresa de consultoria financeira Crédito e Mercado, Sr. 

Felipe Afonso e Sr. Thiago Norte. A presença destes se fez de extrema 

importância uma vez que foi apresentada pelos consultores a proposta de 

renovação de contrato da Crédito&Mercado, como consultoria de investimentos 

junto ao IPMDC. 

Pedindo a palavra, o Sr. Felipe apresenta aos membros do COMIN o Sr. 

Thiago Norte e comunica que tratando-se do atendimento relativo às demandas 
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da Consultoria em Investimentos a partir daquele momento será ele quem 

assumirá o papel de consultor atendendo as solicitações do IPMDC junto a 

Crédito&Mercado. 

Continuando, afirma que estará dando todo o suporte necessário de forma 

a garantir a manutenção de todos os pilares que nos conduziram até este 

momento, qualidade de atendimento, ética e a confiança que sempre 

permeou nessa relação. 

Ainda com a palavra, o Sr. Felipe agradece mais uma vez toda a confiança 

nele depositada durante o tempo em que passou atendendo o IPMDC junto à 

Crédito&Mercado e informa que teve a satisfação de ser convidado a  exercer o 

cargo de Diretor em outra empresa do Grupo, a Credito & Mercado Gestão e 

Previdência. 

A empresa tem como foco atuar nas demandas do cotidiano do RPPS, 

envolvendo legislação, concessão e auditoria de benefícios, além de projetos 

previdenciários. Atua ainda no âmbito da assessoria e consultoria técnica, com 

ênfase nas questões relacionadas ao cumprimento das resoluções e instruções 

da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como, junto ao Tribunal de 

Contas Municipais e Estaduais e ao Ministério da Previdência Social. 

Finalizando, o Sr. Felipe juntamente com o consultor Thiago, apresentam um 

novo serviço desenvolvido pela Crédito & Mercado que tem como principal 

objetivo identificar a razão da solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, 

considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de 

caixa atuarial e cenários macro - econômicos, e proporá composições 

de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevida do 

plano de benefícios, e que apresentem melhor relação entre resultado 

esperado (superávit projetado) e risco de déficit. Algo muito semelhante ao 

chamado ALM. 
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Além disso, o serviço possibilita verificar a questão da liquidez da carteira. 

Buscando atender as necessidades do Instituto, será gerado relatórios que 

auxiliam a tomada de decisão do gestor do RPPS para aplicações de longo 

prazo. Atendendo, desta forma, a Portaria MPS nº 440/2013, que determina 

que o gestor ateste que o RPPS possui capacidade financeira para alocar 

recursos em investimentos de longo prazo (Art.3º, Inciso II, § IV). 

Após a explanação dos representantes da Crédito&Mercado, a economista, 

Sra. Mariana, pede a palavra e comunica que após a avaliação de 

competências e atividades realizadas junto ao IPMDC, entendeu o colegiado 

aprovar por unanimidade a renovação do contrato, obedecidos os trâmites 

legais para sua execução, em especial a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2) Fundo Piatã 

Com a palavra, o Sr. Roberto Franco, expõe que uma das maiores 

preocupações do COMIN seria acelerar o processo de renegociação de dívidas 

relacionadas aos ativos que compõem a carteira do Fundo PIATÃ, uma vez 

que o estado financeiro das empresas devedoras, não é visto como tarefa fácil 

para qualquer tipo de resgate.  

Pedindo a palavra, a economista frisa 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 ao 

BNY Mellon.  

Mais uma vez, o Sr. Roberto comenta que estranha certa passividade por parte 

dos cotistas e a não ocorrência de contestações em vista aos acontecimentos 
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do Fundo e que para acabar com essa passividade os cotistas poderiam se 

unir em uma associação dos cotistas e entrar com ações conjuntas, pois assim 

seriam mais ativos e fortes.  

Finalizando o Sr. Roberto lembra que o IPMDC deveria tomar ações individuais 

e também coletivas, pois ao que parece quem está ditando as regras são os 

devedores. 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 07 

de outubro 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                                 Igor Hermann S. M. Reis 

Tesoureiro           Diretor Jurídico 

 

Anexos:  
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 Relatório de Estudo de Solvência – Crédito & Mercado 

 Proposta de Estudo de Solvência com Relatório de Liquidez da Carteira 

 


