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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
realizada no dia 09 de Maio de dois mil e dezessete às 10h00min. na sala 
de reuniões do 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, Marisete 
Cassol, Sérgio Augusto Mittmann, Sílvia T.B. Sangaletti e Sílvio José 
Lupschinsk, bem como o Diretor Previdenciário Sr Alexandre de Marque. 
Esta reunião teve como objetivo a tomada de decisão sobre a realocação 
das carteiras de investimento ora de curto prazo para o longo prazo. Após 
análise e ponderação sobre a matéria, decidiram os membros acatar a 
sugestão da empresa de consultoria sobre o alongar a carteira dos 
recursos vinculados ao Plano Previdenciário, dada a disponibilidade de 
recursos financeiros sem o comprometimento imediato das despesas 
incorridas na finalidade inerente ao recurso proposto. A definição ficou da 
seguinte forma: Os valores alocados em IRF-M1, IDKA2 e CDI, que são 
investimentos de curto e médio prazo e que montam R$ 17.941.488,19 
(Dezessete milhões novecentos quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta 
e oito reais e dezenove centavos) representando 74.256% da carteira 
atual, que a princípio a sugestão da assessoria foi de realocar o montante 
de R$  15.524.963,31 (Quinze milhões quinhentos e vinte e quatro mil 
novecentos sessenta e três reais e trinta e um centavos) serão, por 
decisão dos membros do comitê, realocados para sub segmentos de longo 
prazo em um percentual de 50%, em papéis de benchmark IMAB5+,  IMAB 
TOTAL e ações livres, em um montante de R$ 7.762.480,00 (Sete milhões 
setecentos sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais) nos seguintes 
fundos de investimentos: FI CAIXA IMA B5+ TP RF LP, atrelado ao 
benchmark IMAB+, CNPJ nº 10.577.503/0001-88, o valor de R$ 
3.461.523,00 (Três milhões quatrocentos sessenta e um mil quinhentos e 
vinte e três reais) ; CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA LP,  atrelado ao benchmark IMAB, CNPJ 10.740.658/0001-93, o 
valor de R$ 4.200.957,00 (Quatro milhões duzentos mil novecentos e 
cinquenta e sete reais) e no segmento de renda variável no fundo BB FI 
AÇÔES, CNPJ nº 09.134.614/0001-30 o valor de R$ 100.000,00. Os 
resgates para suprir as realocações serão das seguintes carteiras: CAIXA 
FI BRASL IRF M1 TP RF, CNPJ Nº 10.740.670/0001-06 o valor de R$ 
1.442.418,00 (Hum milhão quatrocentos quarenta e dois mil quatrocentos 
e dezoito reais); CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP, CNPJ Nº 



14.386.926/0001-71, o valor de R$ 2.019.105,00 (Dois milhões dezenove 
mil cento e cinco reais);  CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF, CNPJ Nº 
4.200.957,00 (Quatro milhões duzentos mil novecentos e cinquenta e sete 
reais) e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI CNPJ Nº 
13.322.205/0001-35 o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 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.  


