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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 21/2014 

 

Data: 14/11/2014 

 

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 quatorze de novembro 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 à reunião, a economista, Sra. Mariana Azevedo ressalta que 

conforme falado no último encontro do COMIN foi realizado no dia 03 de 

novembro de 2014 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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Pedindo a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, relembra que naquele 

momento foi proposto e aprovado, por unanimidade, o desinvestimento e que a 

partir daí foram tomadas todas as medidas legais para que fosse realizado o 

resgate dos valores totais contidos nesses fundos. 

Tomando a palavra, a economista frisa que os resgates desses fundos são do 

tipo D+1, ou seja, se foi feito o pedido de resgate no dia 03 de novembro, o 

dinheiro entrou efetivamente na conta do IPMDC apenas no dia seguinte, no 

caso dia 04 de novembro de 2014. 

Continuando, a Sra. Mariana apresentou aos membros do COMIN os 

documentos necessários para que fosse feito o desinvestimento: a APR, 

Autorização de Aplicação e Resgate, preenchida conforme orientação da 

empresa de Consultoria Financeira Crédito e Mercado, e os ofícios enviados a 

Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. 

Pedindo a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, sugeriu que fossem 

abertos três processos em que constasse a ata do COMIN nº20/2014, 

aprovando o resgate, além de todos os outros documentos necessários para o 

resgate. 

Tomando a palavra, a presidente do IPMDC, Dra. Edna Raquel, fala sobre a 

importância de que fosse o resgate dos fundos naquele momento devido a 

indisponibilidade de recursos para o pagamento da folha dos servidores 

aposentados e pensionistas da PMDC e que segundo o Novo Plano de Custeio 

esse procedimento encontra-se totalmente fundamentado e disponível para 

consulta por meio de Decreto Municipal. 

2) Política de Investimentos 2015 
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Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que 

conforme falado na última reunião a Política de Investimentos de 2015 ainda 

está sendo elaborada e será apresentada aos membros na próxima reunião do 

COMIN.  

Ainda com a palavra, frisa que não medirá esforços para que a mesma seja 

enviada ao MPS até o prazo máximo 31 de dezembro de 2014 caso seja 

aprovada pelo COMIN e pelo Conselho Deliberativo.  

A economista lembra ainda da necessidade da data de aprovação do Conselho 

para que seja feito o envio efetivo da DPIN ao site do MPS, e que em 2014 a 

Política não foi enviada no prazo devido ao fato do IPMDC não possuir naquele 

momento um Conselho Deliberativo nomeado.  

3) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em outubro, as incertezas decorrentes do quadro 

eleitoral elevaram a volatilidade dos indicadores no mercado de renda fixa para 

os patamares mais altos do ano. Mesmo assim, o quadro de aversão a risco foi 

atenuado e a percepção de valorização dos ativos acabou prevalecendo. O 

IMA, que expressa a carteira dos títulos públicos marcados a mercado, 

registrou rentabilidade mensal positiva de 1,44%, recuperando-se da perda de 

1,47% de setembro. O IRF-M 1+ que expressa a carteira dos títulos prefixados 

acima de um ano, registrou aumento de 1,24%, enquanto o IMA-B5+, que 

captura a performance dos títulos indexados acima de cinco anos, apresentou 

retorno positivo de 2,73% .  

Ainda segundo o Boletim, no mercado primário, a volatilidade também se 

refletiu nos resultados dos leilões. Desde o final de setembro, as taxas médias 

de todos os vencimentos dos títulos mais longos sofreram oscilações de cerca 

de 30/40 pontos base nas ofertas recentes indicando a dificuldade de 
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precificação. As taxas de colocação da NTN-B /2050 nos quatro últimos leilões 

realizados ao longo de setembro e outubro foram, respectivamente, 5,60%, 

5,97%, 5,67% e 5,98%. 

Nas operações do mercado secundário com títulos prefixados, o volume médio 

de negócios em outubro foi de R$ 1,2 bilhões, o mesmo registrado no mês 

anterior. O vencimento mais negociado foi a LTN 01/4/15, que correspondeu a 

14% do giro de prefixados no período. Nos negócios com NTN-B, o montante 

negociado foi de R$ 2,2 bilhões, a maturidade mais longa – NTN-B 2050 – foi a 

mais líquida pelo segundo mês consecutivo, respondendo por 18% do total do 

giro dos títulos indexados no período. 

No mercado de renda fixa, as incertezas relacionadas às eleições tornaram 

voláteis as trajetórias dos principais indicadores do segmento. O IMA-B5+ e a 

taxa de câmbio registraram, em outubro, volatilidades recordes no ano. Após 

as eleições, a última semana do mês registrou eventos que podem alterar as 

expectativas dos investidores: a elevação inesperada da Meta da Taxa Selic, o 

anúncio do FED do fim do Quantitative Easing, o resultado primário negativo de 

setembro e o possível aumento do preço da gasolina. 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 27 

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

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                         Assessora Especial       
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 ---------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

 Rosangela Pereira de Lima                   Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade       Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                     Wagner de Jesus Soares 

Tesoureiro           Diretor Jurídico 

 

 

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

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 


