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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 05/2017 

 

Data: 07/03/2017 

 

Participantes Efetivos: João Carlos de Sousa Brecha – Presidente, Marcelle 

de C. Fabiano – Assessora Especial da Presidência, Mariana Machado de 

Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora de 

Contabilidade, Wesley dos Santos Fontes – Diretor do Departamento de 

Pessoal, Ermínia Olga Rocha de Miranda – Secretária, Rodrigo dos Santos 

Cordeiro – Tesoureiro, Luciana L. Nascimento – Diretora Jurídica, Diego 

Gomes Collares da Silva – Diretor do Departamento de Formalização de 

Benefícios, Giselle Resende de Oliveira – Presidente do Conselho 

Deliberativo e Grabriela Gomes Prado - Convidada 

Às quatorze horas do dia sete de março de dois mil e dezessete, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

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

1) Reunião com os Gestores do Fundo Piatã 

Dando início aos trabalhos, o presidente do IPMDC, Dr. João Carlos de Sousa 

Brecha, informa aos membros do COMIN que na última reunião devido à 

grande quantidade de assuntos ligados a Auditoria de Investimentos realizada 

no Instituto não pode colocar com precisão os assuntos abordados na reunião 

com os gestores do Fundo Piatã, Incentivo Investimentos. 
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Ainda com a palavra, o presidente fala que em sua ida à São Paulo tomou 

conhecimento de uma ação movida pela gestora onde a mesma alega que 

identificou a aquisição fraudulenta e não autorizada, pela administradora 

Gradual, de 974 títulos "podres" (debêntures) de emissão da ITSA Tech 

Systems - que tem os mesmos sócios da Gradual - em montante superior a 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). Após solicitar esclarecimentos à 

Gradual, esta alegou erro operacional, que seria regularizado até 10/06/2016, 

porém posteriormente alegou que recebera autorização do diretor da autora 

André Arcoverde para tal aquisição, apresentando documento falso, atestando 

reunião fictícia, com assinatura falsa daquele diretor. A Gradual transferiu parte 

das debêntures para outro fundo que administra, restando com o Piatã 600 

debêntures ITSY11, de alto risco, emitidas e garantidas por empresas de 

fachada (ITSA e GF), no valor de R$ 6.620.410,01. 

Continuando, informa que em 07 de dezembro de 2016, foi deferida a penhora 

de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da Gradual até o pagamento 

da dívida e que para efetivar a penhora, a juíza nomeou administradora judicial 

a quem a Gradual terá de franquear o acesso a suas informações contábeis e 

de faturamento. 

 

2) Auditoria em Investimentos 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, informa que a partir 

do resultado do relatório de Auditoria em Investimentos realizada no dia 06 de 

fevereiro estão sendo tomadas as devidas providências para adequar o 

Instituto as exigências da Secretaria de Políticas de Previdência Social. 

Continuando, frisa que os setores envolvidos estão engajados em atender a 

todas as solicitações conforme o prazo estabelecido de 30 dias contado a partir 

da data de recebimento da notificação pelo Instituto.   
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Ainda com a palavra, fala que estará passando no dia de hoje as informações 

relativas às atas do COMIN dos anos de 2016 e 2017 para que as mesmas 

sejam publicadas no site do IPMDC, bem como as Políticas de Investimentos e 

APR’s. 

 

3) Repasses e Informações Previdenciárias 

Pedindo a palavra, o tesoureiro comenta sobre o fato da Prefeitura e da 

Câmara dos Vereadores não estarem repassando os valores referentes aos 

servidores Grupo 2, pessoas pertencentes ao Plano Previdenciário, bem como 

não estar recebendo por parte da Câmara as informações relativas a folha de 

pagamentos dos servidores ativos vinculados ao RPPS para que assim sejam 

calculados os repasses. 

O tesoureiro informa ainda que os valores referentes aos 11% recolhidos dos 

servidores pertencentes ao Plano Previdenciário do IPMDC estão sendo 

devidamente recolhidos e investidos por parte do Instituto em fundos de 

investimentos próprios para o recebimento de tais recursos. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 22 

de março de 2017, às 14 horas. Nada mais. 

 

______________________________ 

João Carlos de Sousa Brecha 

Presidente 

 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

4 

 
 
 

 

_____________________________ 

Marcelle de C. Fabiano 

Assessora Especial da Presidência 

 

______________________________ 

Rodrigo dos Santos Cordeiro  

Tesoureiro 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 

 

______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Contabilidade 

 

_____________________________ 

Wesley dos Santos Fontes 

Diretor do Departamento de Pessoal 

 

_____________________________ 

Ermínia Olga Rocha de Miranda 

Secretária 

 

_____________________________ 

Luciana L. Nascimento  

Diretora do Departamento Jurídico 
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_____________________________ 

Diego Gomes Collares da Silva  

Diretor do Departamento de Formalização de Benefícios 

 

_____________________________ 

Giselle Resende de Oliveira  

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

_____________________________ 

Gabriela Gomes Prado  

Convidada  

 

 


