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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
realizada no dia 31 de Março de dois mil e dezessete às 09h00min. na sala 
de reuniões PROCON, sita à Rua Argentina, Centro, Medianeira-Paraná, 
reuniram-se os membros do Comitê de Política de Investimentos do 
IPREMED nomeados pelo DECRETO Nº 234/2017, de 29 de março de 
2017 os Srs: Carlos Eduardo Franzes, Maria Gorete Marca, Sérgio 
Augusto Mittmann e Sílvio José Lupschinsk. Esta reunião teve como 
objetivo a análise da composição da carteira para o exercício de 2017, 
assim como a evolução de suas respectivas rentabilidades bem como o 
andamento da performance no tocante ao desenvolvimento do mercado 
financeiro. Foi apresentado pela Sra. Maria Gorete Marca, gestora de 
recursos deste RPPS, designada através da portaria nº 198/2017 de 29 de 
março de 2017, a posição da carteira que está assim demonstrada: 
segmentos de renda variável possui R$ 289.488,96 (Duzentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) 
representando 1,22 (hum e vinte e dois pontos percentuais) do PL do 
IPREMED; no segmento de renda fixa possui R$ 23.108.184,60 (Vinte e 
três milhões cento e oito mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta 
centavos) representando 98,76 (noventa e oito e setenta e seis pontos 
percentuais). Quanto à classificação frente à Resolução 3922/2010 as 
carteiras estão alocadas na seguinte forma: Segmento renda fixa Art 7º “b”  
- R$ 16.518.712,63 (Dezesseis milhões quinhentos e dezoito mil 
setecentos e doze reais sessenta e três centavos) o que significa em 
pontos percentuais 70,59% do PL da Instituição; Artº 7º “IV” – R$ 
6.589.471,97 (Seis milhões quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos 
setenta e um reais noventa e sete centavos) significando em pontos 
percentuais 28,16%; Segmento de Renda variável, alocado no Artº 8º I – 
R$ 122.306,53 representando 0,52 em pontos percentuais e Artº 8º “III” – 
R$ 167.128,43 representando 0,70% em pontos percentuais. Nesta 
ocasião, analisando ao que se refere à meta atuarial que é IPCA mais 6%, 
até o mês de fevereiro fica medido em 1,71 e o atingido pela rentabilidade 
auferida de R$ 624.550,64 (Seiscentos e vinte e quatro mil quinhentos e 
cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) / pelo patrimônio líquido que 
é de R$ 23.397.673,56 (Vinte e três milhões trezentos e noventa e sete mil 
seiscentos e setenta e três reais cinquenta e seis centavos) totalizando 
assim uma meta parcial atingida até o mês de fevereiro/2017  2,67% em 
pontos percentuais. Assim entendem os membros que poderá ser mantida 
as alocações em carteiras acima descritas nesta mesma linha e 



acompanharem as oscilações do mercado financeiro e de capitais. Nada 
mais tendo a tratar, deu-se a reunião por encerrada sendo esta ata lavrada 
por mim Maria Gorete Marca e consta com a lista de presença em anexo.  


