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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 23/2014 

 

Data: 11/12/2014 

 

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, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento 

de Pessoal, Wagner de Jesus Soares – Diretor Jurídico e Roberto Franco 

Pereira – Tesoureiro. 

Às quinze horas do dia onze de dezembro 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) Assembléia de Cotistas do Fundo Piatã 

 Dando início aos trabalhos, a Presidente, Dra. Raquel informa aos membros 

do COMIN a ocorrência de uma Assembléia de cotistas do Piatã Fundo de 

Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado, no dia 

28 de novembro de 2014, as 15:30hs, na sede da Administradora, na Avenida 

Juscelino Kubitschek, número 50, Vila Nova Conceição, São Paulo. 
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Continuando, frisa que no momento da Assembléia o IPMDC estava 

representado por alguns membros da Diretoria como o tesoureiro, Sr. Roberto 

Franco, o Diretor Júrídico, Dr. Wagner de Jesus Soares e por ela própria. 

Pedindo a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, fala que o Edital de 

Convocação para a Assembléia foi enviado através de email no dia 17 de 

novembro de 2014, e a ordem do dia foi a substituição da instituição 

custodiante do Fundo do Banco Santander (Brasil) S.A. para o Santander 

Securities Services Brasil DTVM S.A.. 

Ainda segundo o tesoureiro, a substituição da custodiante foi aprovada pelos 

cotistas por unanimidade. Informa ainda, que naquele momento foi levantada 

pelos representantes da Gestora uma pauta sobre uma possível negociação de 

venda de um terreno pertencente a Lucchesi, uma das empresas emissoras da 

carteira, em favor do Fundo, e foi proposto pelos cotistas a formação de um 

Comitê de Acompanhamento do Fundo formado pelos cotistas.  

Por fim, os representantes da Gradual, gestora do Fundo, explicaram que 

esses assuntos não poderiam ser tratados naquela Assembléia por não 

fazerem parte da ordem do dia, podendo ser, portanto assunto de uma futura 

assembléia desde que seja devidamente protocolada por ofício. 

 

2) Política de Investimentos 2015 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que 

conforme acordado na última reunião do COMIN, a Política de Investimentos 

do IPMDC para o exercício de 2015 foi apresentada aos membros do Conselho 

Deliberativo em reunião realizada no dia 03 de dezembro de 2014. 
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Continuando, a economista ressalta que após breve explanação aos 

conselheiros foi aprovada por maioria total dos presentes a proposta da Política 

de Investimentos do IPMDC para o exercício de 2015. A economista lembra 

ainda que a Política já foi enviada ao sistema Cadprev, no site do Ministério da 

Previdência Social – MPS juntamente com as devidas assinaturas e que no 

momento está aguardando a análise dos dados e posterior aprovação pelos 

analistas do MPS. Após esta análise, se aprovado, o item referente ao 

Demonstrativo da Política de Investimentos de 2015 ficará regular e com isso 

não implicará na obtenção do CRP do Município.  

 

3) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, a divulgação da nova equipe econômica em 

novembro reduziu o nível de incerteza dos agentes quanto à condução da 

política monetária, o que provocou uma revisão das apostas dos investidores, 

refletida especialmente nos índices de carteiras mais longas, que registraram 

variação positiva nos últimos dez dias do mês.  

O IMA, índice que reflete a carteira dos títulos públicos marcada a mercado, 

registrou retorno de 1,49%, no mês, acumulando variação de 13% no ano. 

Todos os subíndices apresentaram performance positiva, decorrente do 

processo de correção dos prêmios de risco para patamares mais baixos. O 

IRF-M e o IMA-B, que expressam a trajetória das carteiras dos títulos 

prefixados e indexados ao IPCA, registraram em novembro variação de 1,16% 

e 2,14%, respectivamente, atingindo patamares de 11,47% e 16,77% no ano.  

No mercado secundário, o volume médio negociado de NTN-B no mês 

registrou queda de 39% em relação a outubro (de R$ 4,0 bilhões para R$ 2,5 

bilhões), e os negócios com LTN/NTN-F apresentaram redução de 5,30% (de 
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R$ 5,7 bilhões para R$ 5,4 bilhões). Entre as maturidades mais líquidas 

destacam-se a NTN-B 15/8/18 (17,6% do montante mensal desses títulos) e a 

NTN-F 01/01/21 (14% do total negociado com prefixados no mês). 

O IRF-M 1+, que reflete a carteira prefixada acima de um ano, registrou ganho 

de 1,70% após apresentar perda acumulada de 0,37% entre 01 e 20/11. Da 

mesma forma, o IMA-B5+, que expressa as NTN-Bs acima de cinco anos, 

variou -0,94% até o dia 20/11, e registrou aumento de 3,70% nos últimos dez 

dias do mês. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 19 

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

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                       Assessor Especial                                                  

 

  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                  Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade        Diretora do Departamento de Pessoal 
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----------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

Roberto Franco Pereira                                  Mariana Machado de Azevedo 

Tesoureiro       Economista  

 

 

 

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

Wagner de Jesus Soares 

Diretor Jurídico 

 

 

 

Anexos:  

 

 Boletim Anbima – Dezembro 2014 

 Edital de Convocação da Assembléia de Cotistas do Fundo Piatã 

 Ata da Assembléia de Cotistas do Fundo Piatã 

 Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do IPMDC 


