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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  Aos 06 
dias do mês de Julho de dois mil e dezessete às 10h00min. na sala de 
reuniões do IPREMED, sita à Rua Paraná 2277, 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 primeiro objetivo a análise e acompanhamento 
das carteiras de investimentos do IPREMED na data base de 30 de Junho 
de dois mil e dezessete, bem como a performance frente às rentabilidades 
alcançadas até então. A Sra Maria Gorete entrega aos membros um 
demonstrativo com a posição de todas as carteiras, separadas por 
Instituição Credenciada e por segmento. O montante aplicado no mercado 
financeiro é de R$ 24.546.284,35 (Vinte e quatro milhões quinhentos 
quarenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos) aplicados nas Instituições Financeiras da seguinte forma: Banco 
do Brasil o montante de R$ 4.254.851,91 (Quatro milhões duzentos e 
cinquenta e quatro mil oitocentos cinquenta e um reais e noventa e um 
centavos); Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 17.167.430,86 
(Dezessete milhões cento sessenta e sete mil quatrocentos e trinta reais 
e oitenta e seis centavos) e Itaú Unibanco o valor de R$ 3.124.001,58 (Três 
milhões cento e vinte e quatro mil um real e cinquenta e oito centavos). 
Quanto à finalidade dos montantes aplicados, temos um total de R$ 
4.048.437,01 (Quatro milhões quarenta e oito mil quatrocentos trinta e sete 
reais e um centavos) direcionados para a compensação previdenciária; o 
montante de R$ 2.369.508,40 (Dois milhões trezentos e sessenta e nove 
mil quinhentos e oito reais e quarenta centavos) a aplicar nos dispêndios 
com o grupo financeiro; R$ 17.282.000,03 (Dezessete milhões duzentos 
oitenta e dois mil e três centavos) voltados para o custeio do grupo 
previdenciário e o montante de R$ 846.338,91 (oitocentos quarenta e seis 
mil, trezentos e trinta e oito reais noventa e um centavos) a serem 
aplicados na manutenção do RPPS através da repasse da Taxa 
Administrativa. Observa a Sra Gorete que a decisão de realocarem as 
carteiras do mês de maio, com a intenção de alongar o prazo da carteira, 
por ora não foi obtido um retorno positivo, tendo uma perda acumulada de 
R$ 358.252,97 (Trezentos e cinquenta e oito reais noventa e sete 
centavos) e que o maior volume da perda se deu nas carteiras realocadas 



no mês de maio e junho. Quanto a isto entendem os membros que tal 
resultado se dá pela oscilação do mercado financeiro e que os valores ali 
permanecerão até a devida recuperação. Nesta ocasião analisam a 
possibilidade de não bater a meta atuarial que já em Junho se mantém 
abaixo da média a ser atingida. Quanto a isto, os membros com o perfil 
conservador relutam em realocar seu patrimônio em carteiras mais 
arrojadas, decidindo por aguardar mais um pouco o desenrolar do cenário 
econômico. Outro assunto aqui tratado foi a necessidade de certificarmos 
mais gestores com o CPA-10 ou CPA-20 para sempre vir a somar nos 
trabalhos do comitê. Foi colocado à disposição do RPPS, por meio da 
Caixa Econômica Federal  03 datas para participar do treinamento para o 
conhecimento do mercado financeiro e o auxílio para quem desejar a 
obtenção da referida certificação. Definiu-se pela participação dos 
servidores Alex de Marque (Diretor Previdenciário), Carlos Eduardo 
Franzes, Marisete Cassol e Sílvia T. Biesdorf Sangaleti (membros do 
comitê de investimento. 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.  


