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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 04/2015 

 

Data: 27/02/2015 

 

Participantes Efetivos: Wagner de Jesus Soares – Presidente, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora 

de Contabilidade, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento 

de Pessoal e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e sete de fevereiro 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)Análise de Rentabilidade 

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

membros do COMIN o demonstrativo de rentabilidade do papel operado pelo 

IPMDC no mês de janeiro de 2015:  

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual Investimentos. 

Em 30/01/2015, alcançou o montante de R$ 21.266.011,07. No mês, a 

rentabilidade foi negativa em 0,91%, e no ano, alcançou uma rentabilidade 

negativa de 7,26%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 
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Cabe ressaltar que esta queda na rentabilidade do Fundo Piatã se deu pelo 

fato de ter sido aprovado pela maioria dos cotistas a proposta de homologação 

pelos credores de Recuperação Judicial da Comercial e Industrial Lucchesi 

LTDA, quanto a venda do imóvel objeto de garantia dos ativos financeiros do 

Fundo de emissão da Lucchesi. 

Este acordo foi honrado e no dia 27 de janeiro de janeiro de 2015 foi 

depositado na conta do IPMDC, via TED, o valor de R$1.456.330,41 referentes 

a sua proporcionalidade nas cotas do Fundo Piatã advindos do sucesso na  

renegociação com a Comercial e Industrial Lucchesi LTDA. 
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Segundo os gestores do Fundo, este valor de R$ 1.456.330,41 foi registrado no 

extrato do mês de Janeiro de 2015 como resgate, gerando desta forma uma 

redução substancial do valor bruto e uma queda no valor da cota de 7,26%. 

 Ao constatar esta situação a economista, Mariana Azevedo, entrou em contato 

com os responsáveis pelo envio do extrato, na gestora Incentivo, para que os 

mesmos justificassem tal perda por meio de carta. Contudo, o representante da 

gestora pediu que essa solicitação fosse enviada via email para que ser 

repassada aos seus superiores e então poder atendê-la.   

 

2) Aplicação do valor oriundo do Fundo Piatã 

Com a palavra, a economista, relembra que conforme conversado na última 

reunião do COMIN, o acordo com a Lucchesi, após aprovado pela maioria dos 

cotistas, foi honrado e no dia 27 de janeiro de 2015 foi identificado o depósito 

na conta do IPMDC, via TED, no valor de R$1.456.330,41. 

Após verificar-se a importância do reinvestimento deste valor pelos membros 

do COMIN, naquele momento, a economista apresentou a lâmina do Fundo de 

Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS 

PÚBLICOS, administrado pelo Banco do Brasil, para apreciação e discussão 

pelos membros do COMIN, como uma opção de investimento com 

possibilidade de maior retorno e que se alia a estratégia de diversificação da 

carteira de investimentos do IPMDC. 

Após análise minuciosa da lâmina, incluindo análise gráfica e considerando os 

demais papéis disponíveis no mercado, os membros do COMIN decidiram, por 

unanimidade, pela aplicação do valor de R$ 1.456.330,41 no fundo de 
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investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS 

PÚBLICOS. 

Por fim, Mariana Azevedo, frisou que enviará a lâmina do Fundo BB 

Previdenciário IDKA2 para ser analisada pela empresa de consultoria 

financeira Crédito e Mercado e que após esta emitir o parecer sobre o fundo, o 

valor será devidamente aplicado. 

 

3) Boletim Focus 

Segundo a Pesquisa Focus do Banco Central divulgada no último dia 23, a 

estimativa média para o Produto Interno Bruto em 2015 é de contração de 

0,5%, pior do que a da semana passada, de queda de 0,42%. Os economistas 

ouvidos pelo Banco Central para o relatório semanal Focus estão cada vez 

mais pessimistas com os indicadores econômicos.  

Em relação à inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), o mercado espera que ela encerre 2015 em 7,33% contra 7,27% da 

projeção anterior. O teto da meta estabelecido pela equipe econômica é 6,5%. 

Para os preços administrados, que são regulados pelo governo, a estimativa é 

que haja alta de 10,4%. A projeção anterior era 10%. 

Sobre 2016, a projeção para o PIB continua sendo de expansão de 1,50%. Em 

meio a riscos de racionamento de energia elétrica e de água, o Brasil não vem 

conseguindo imprimir uma recuperação sustentada da atividade diante do 

cenário confiança abalada e inflação alta. 

Com relação à taxa básica de juros, a Selic, a previsão é que feche 2015 em 

12,75% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) 

será na semana que vem, dias 3 e 4 de março. A projeção de câmbio 
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permanece R$ 2,90. A estimativa da dívida líquida do setor público ficou em 

37,9% do PIB. A produção industrial deve recuar 0,35% na avaliação do 

mercado financeiro. 

A projeção do déficit em conta-corrente, que mede a qualidade das contas 

externas, ficou em US$ 78,4 bilhões – aumento em relação aos US$ 78 bilhões 

da semana anterior. O saldo projetado para a balança comercial caiu de US$ 5 

bilhões para US$ 4,4 bilhões. Os investimentos estrangeiros estimados são 

US$ 60 bilhões. 

Por outro lado, o Focus trouxe uma ligeira melhora na mediana de estimativas 

para a produção industrial, que passou de queda de 0,43% para recuo de 

0,35%. Mas, para 2016 a expectativa caiu, de expansão de 2,45% para 2%. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 16 

de março de 2015, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

 

 

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

Wagner de Jesus Soares                   Roberto Franco Pereira                                 

Presidente                                          Tesoureiro                                                  
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---------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

 Rosangela Pereira de Lima                  Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade        Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

 

 

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

Mariana Machado de Azevedo                                   

Economista         

 

 

 

Anexos:  

 

 Extrato Fundo Piatã – Janeiro 2015 


