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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 20/2014 

 

Data: 26/10/2014 

 

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, Rosangela Pereira de Lima – Diretora 

de Contabilidade, Wagner de Jesus Soares – Diretor Jurídico e Roberto 

Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e seis de outubro 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) Resgate dos Fundos de Investimentos do IPMDC 

Dando início a reunião, o Sr. Roberto Franco agradece a presença dos 

membros do COMIN e propõe que seja feito o resgate dos valores totais 

contidos nos fundos de investimentos: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA 

FIXA e CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP, administrados pela Caixa 

Econômica Federal, e do BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela 

BBDTVM. 
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Ainda com a palavra, o tesoureiro explica que tendo em vista tratar-se de 

recursos do plano financeiro, constituído através do regime de repartição 

simples, deverão ser deslocados desses 3 (três) fundos, aproximadamente R$ 

5 milhões visando complemento da folha de benefícios. Aprovado o novo Plano 

de Custeio, incluindo nova formatação da segregação de massas, os demais 

recursos remanescentes do fundo deverão ser exclusivamente parte do ativo 

previdenciário do Instituto, conforme parecer emanado pela consultoria atuarial 

externa, VPA – Soluções. Levada a votação da proposta foi aprovada por 

unanimidade, ficando o Tesoureiro e Economista encarregados no processo de 

efetivação da operação dentro dos trâmites previstos na legislação, bem como 

explanação, nas demais reuniões deste Comitê, do andamento dos trabalhos 

visando a implantação do novo plano de custeio. 

 

2) Nomeação do novo Diretor Jurídico 

Pedindo a palavra, a Presidente, Dra. Edna Raquel, informa aos membros do 

COMIN da saída do Dr. Igor Reis, do cargo de Diretor Jurídico do IPMDC, e 

apresenta o novo Diretor Jurídico, Dr. Wagner de Jesus Soares. A nomeação 

do Dr. Wagner vem preencher mais uma vez o quadro da Diretoria Executiva 

do IPMDC. 

Ainda com a palavra, Dra. Raquel, frisa que o novo Diretor enfrentará grandes 

e novos desafios a frente dessa Diretoria, e que espera dele o 

comprometimento e competência necessários a superação dos obstáculos 

observados junto ao IPMDC. Completando, evidencia que de acordo com o 

currículo profissional do novo Diretor, o Prefeito não poderia ter feito escolha 

melhor para o cargo. 
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Pedindo a palavra, o Dr. Wagner agradece em especial ao Prefeito Alexandre 

Cardoso pela escolha e confiança nele depositada, e garante que não medirá 

esforços para desempenhar o cargo que lhe foi conferido. 

 

3) Política de Investimentos 2015 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, fala que a Política de 

Investimentos de 2015 já começou a ser elaborada e que não medirá esforços 

para que a mesma seja aprovada e enviada ao MPS até no máximo 31 de 

dezembro de 2015. 

A economista lembra ainda, que a Política de Investimentos de 2014 não foi 

enviada no prazo devido ao fato do IPMDC não possuir naquele momento um 

Conselho Deliberativo nomeado.  

Continuando, frisa que a apresentação da Política de 2015 ao COMIN se dará 

no mês de novembro e que após a análise minuciosa pelos membros e 

posterior aprovação, será encaminhada ao Conselho Deliberativo para análise 

e aprovação registrada em ata. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 10 

de novembro de 2014, às 10 horas. Nada mais. 
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---------------------------------------------------                
Edna Raquel R. Santos Hogemann                                                 
Presidente                                                                                                      
 

 

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

Valcinea Correia de Silva 
Assessor Especial   
 

 

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

 Débora Ribeiro Duarte Arditti    
 Diretora de Departamento Pessoal    
 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  
Tesoureiro            
 

 

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

Mariana Machado de Azevedo 
Economista 
 

 

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

Wagner de Jesus Soares 
Diretor Jurídico 
 
 
 
-------------------------------------------------               

 Rosangela Pereira de Lima    
 Diretora de Contabilidade 
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