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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  Aos 08 
dias do mês de agosto de dois mil e dezessete às 9h30min. na sala de 
reuniões da Prefeitura, sita à Rua Argentina nº 1546, 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 análise e acompanhamento das 
carteiras de investimentos do IPREMED tendo como data base 30 (trinta) 
de Junho de dois mil e dezessete a ser detalhado pelo Sr. Antônio Sérgio 
Marsola, representante da Empresa Plena Investimentos, atual prestadora 
se serviços de assessoria aos ativos do IPREMED, que por meio do 
sistema SIRU explanou o desempenho das carteiras elucidando estar em 
conformidade com o cenário econômico atual e que até que se apresente 
nova posição econômica, sugeriu que fossem mantidas as alocações 
atuais. Em referência à meta atuarial, o acumulado a ser seguido está em 
4,11% contra 4,09% da meta atingida. Na sequência a Sra. Maria Gorete 
Marca, atual gestora dos recursos do RPPS, expôs a posição até o mês 
de julho de 2017, demonstrando um patrimônio investido em aplicações 
financeiras no montante de R$ 25.620.065,79 (Vinte e cinco milhões 
seiscentos e vinte mil sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 
obtendo até o período analisado uma rentabilidade em um valor de R$ 
1.660.912,73 (Hum milhão seiscentos e sessenta mil novecentos e doze 
reais e setenta e três centavos), resultado este que atinge até o momento 
7,12% da meta atuarial que aponta um acumulado de IPCA + 6% de 
4,86%, estando assim 2,26% acima da meta até a presente data.  Diante 
dos resultados e expectativas do cenário atual, fica decidido manter as 
alocações existentes e neste mês, o valor disponível para aplicação da 
conta 39.008-8, em um montante de R$ 343.340,34 (Trezentos quarenta 
e três mil trezentos e quarenta reais trinta e quatro centavos) será alocado 
em um novo fundo apresentado pelo Itaú Unibanco LTDA com objetivos 
atrelados à inflação (IPCA) acrescidos com a oportunidade de “travar” a 
meta atuarial e a necessidade de suavizar a volatilidade de curto prazo, 
entendendo assim ser uma gestão ativa com metodologia de Minimização 
de perdas. Este fundo sob o CNPJ 25.306.703/0001-73, classificação 
ANBIMA Renda Fixa, data de início 14/11/2016, conversão do resgate em 
D+4 e pagamento do resgate em D+1.  Nada mais tendo a acrescentar, 



deu-se a reunião por encerrada sendo esta ata lavrada por mim Maria 
Gorete Marca e consta com a lista de presença em anexo.  


