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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 01/2015 

 

Data: 09/01/2015 

 

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 dez horas do dia nove de janeiro de dois mil e quinze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 

1) Assembléia Geral de Cotistas do Piatã Fundo de Investimentos 

Dando início aos trabalhos, a economista, Mariana Azevedo, informa aos 

membros do COMIN sobre a realização de uma Assembléia de cotistas do 

Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito 

Privado, no dia 29 de dezembro de 2014, na sede da Administradora, na 

Avenida Juscelino Kubitschek, número 50, Vila Nova Conceição, São Paulo. 

Ressalta ainda, que naquele momento estavam representando o IPMDC: a 

própria, Mariana Azevedo, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco e a Presidente do 
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Instituto, Dra. Raquel, e que a ordem do dia da Assembléia foi a aprovação 

pelos credores da Recuperação Judicial da Comercial e Industrial Lucchesi 

LTDA; o recebimento, pelo Fundo, do produto decorrente da venda do Imóvel  

condicionado pelo Exmo. Juiz responsável pela Recuperação Judicial da 

Lucchesi: ao depósito do sinal de 20% pelo comprador, fato que ocorreu no dia 

08 de dezembro de 2014, e à aprovação pela assembléia de cotistas do Fundo 

até a data limite de 28 de dezembro de 2014.  

Continuando, frisa que no momento da Assembléia após a disponibilização a 

todos os presentes do Termo de Audiência, e dos esclarecimentos do 

advogado do Fundo Dr. Leandro Chiarottino sobre a real situação da venda da 

Lucchesi, a maioria dos cotistas decidiram pela suspensão da Assembléia, e 

continuidade no dia 07/01/2015 mediante a apresentação de relatórios de 

impacto jurídico e econômico para a apreciação dos cotistas presentes. 

Reiniciada a Assembléia no dia 07/01/2015, foi apresentado aos cotistas os 

relatórios referentes à empresa Lucchesi, que foi disponibilizado aos mesmos 

no dia anterior, e mais uma vez o advogado do Fundo tentou sanar as dúvidas 

restantes dos cotistas. Posteriormente, o assunto principal da reunião foi 

votado e a maioria dos cotistas aprovou a proposta de homologação pelos 

credores de Recuperação Judicial da Comercial e Industrial Lucchesi LTDA, 

que se reuniram em 27 de novembro de 2014, quanto a venda do imóvel objeto 

de garantia dos ativos financeiros do Fundo de emissão da Lucchesi. 

Ainda com a palavra, a economista, relata que segundo o acordo firmado pelo 

advogado do Fundo, o produto decorrente da venda do Imóvel foi condicionado 

pelo Exmo. Juiz responsável pela recuperação Judicial ao depósito do sinal de 

20% pelo comprador. Ficou também condicionado que os 80% restantes do 

preço de aquisição fossem pagos à vista, via TED, até a data limite de 

10/02/2015, com expressa isenção de qualquer responsabilidade tributária, 
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previdenciária, civil ou trabalhista para o Fundo, e perda do sinal de 20% já 

pagos, em prejuízo do comprador, como condição suspensiva e resolutiva caso 

o acordo não seja cumprido. 

Por fim, informa aos membros do COMINI que caso a venda seja concretizada, 

cada cotista receberá um valor proporcional a quantidade de cotas de cada 

Instituto. No caso do IPMDC esse percentual corresponde a aproximadamente 

11,5% do valor total das cotas do Fundo. 

 

2) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, o impacto positivo nos índices de renda fixa, 

decorrente da divulgação da nova equipe econômica, não se sustentou em 

dezembro em função da piora da percepção de risco dos agentes causada pela 

forte valorização do dólar na economia brasileira e seus possíveis efeitos sobre 

a inflação.  

O IMA-Geral apresentou variação negativa de 0,57%, o que resultou numa 

rentabilidade acumulada de 12,36% em 2014. Entre os subíndices, apenas os 

de duration mais curta registraram resultados positivos em dezembro. O IRF-M, 

que reflete a carteira dos títulos prefixados, teve retorno de -0,06%. Entre seus 

subíndices, a carteira prefixada de até um ano (IRF-M 1) registrou variação de 

0,90%, enquanto o conjunto dos títulos acima de um ano (refletido no IRF-M 

1+) apresentou variação negativa de 0,49%.O IRF-M 1 (prefixados até um ano) 

e o IMA-B (indexados ao IPCA até 5 anos) apresentaram variações de 0,90% e 

0,04%, respectivamente. O destaque foi o IMA-S (carteira das LFTs) que variou 

0,96%. Na ponta inversa, o IRF-M1+ (prefixados acima de um ano) e o IMA-B 5 

+ (indexados ao IPCA acima de cinco anos) sofreram perdas no mês, 

respectivamente, de 0,49% e 2,96%.  
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Nas operações do mercado secundário com títulos prefixados, o volume médio 

de negócios em dezembro foi de R$ 7,5 bilhões, um crescimento mensal de 

38% em relação a novembro. O vencimento mais negociado foi a LTN 01/1/15, 

que correspondeu a 21% do giro de prefixados no período.  

O montante de negócios com NTN-B foi de R$ 2,4 bilhões, com queda mensal 

de 2,93%. A maturidade mais longa – NTN-B 2050 – foi a mais líquida do 

segmento, respondendo por 14,36% do giro dos títulos indexados no período. 

Em dezembro, a taxa de câmbio chegou a registrar sua maior cotação desde 

2005 (R$ 2,74). No mês, o Real se desvalorizou 3,75%, o que resultou numa 

depreciação de 13,38% em 2014. Esse movimento refletiu a apreciação do 

dólar nos mercados internacionais, resultado da expectativa de elevação dos 

juros nos Estados Unidos em um contexto de redução de crescimento de 

outras regiões, em especial da Ásia e Europa. 

 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 23 

de janeiro de 2015, 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                  Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade        Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  Mariana Machado de Azevedo 

Tesoureiro       Economista  

 

 

 

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

Wagner de Jesus Soares 

Diretor Jurídico 

 

 

 

Anexos:  

 

 Relatórios de Impacto Jurídico e Econômico da Empresa Lucchesi 

 Boletim Anbima – Janeiro 2015 


