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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  Aos 12 
dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às 12h30min. na sala 
de reuniões da Prefeitura, sita à Rua Argentina nº 1546, Centro, 
Medianeira-Paraná, reuniram-se os membros do Comitê 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, Sílvio José 
Lupschinski  bem como o Diretor Previdenciário Sr Alexandre de Marque. 
Esta reunião teve como objetivo a apresentação dos trabalhos da Política 
de Investimentos para o exercício de 2018. Para compor a reunião foi 
também convocado os membros do Conselho Municipal da Previdência – 
CMP, estando presentes os seguintes membros: Lúcia Philippsen da Silva, 
Marisete Cassol, Sílvia T. B. Sangaletti e Taynara Cristina Knebel. Para 
expor a metodologia utilizada na elaboração, esteve presente o 
representante da Empresa Plena Consultoria de Investimento, sr Matheus 
Cal de Castro, quem então discorreu primeiramente sobre a carteira atual 
do IPREMED, onde a posição atual por segmento está em 98,49% 
alocados em renda fixa e 1,49% alocados em renda variável, sendo que 
isso aportou uma rentabilidade até o mês de novembro de 2017 de R$ 
2.274.445,79 (Dois milhões duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos 
quarenta e cindo reais e setenta e nove centavos) contra um Patrimônio 
de R$ 27.504.773,83 (Vinte e sete milhões quinhentos e quatro mil 
setecentos setenta e três reais e oitenta e três centavos). Tal carteira teve 
como resultado frente à meta atuarial 9,64% de um total a ser atingido de 
8,06% (IPCA+6%). Na sequência o Sr Matheus explanou sobre cenário 
econômico nacional e internacional, deixando claro a dificuldade de 
alcançar a meta atuarial em 2018, caso os gestores do IPREMED 
continuarem com um percentual tão significativo apenas em Renda Fixa, 
pois estudos da taxa de juros para 2018 não tem se mostrado interessante 
e o controle da inflação tende a continuar. Assim sugere uma carteira mais 
diversificada em segmentos, bem como nos papéis a serem adquiridos. 
Comenta também sobre as inovações da nova resolução nº 4604/2017 
quando esta altera consideravelmente as obrigações a serem cumpridas 
pelos responsáveis da gestão dos RPPS na busca de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência sempre exercendo suas atividades com 
boa fé, legalidade e diligência zelando sempre por elevados padrões 
éticos. Explicou minunciosamente as alterações dos segmentos de 
aplicações e juntos os envolvidos presentes definiram como alocação 



estratégica de 85% no segmento de Renda Fixa e até 15% em Renda 
Variável. Importante observar que, durante as exposições da matéria pelo 
Sr Matheus, os membros do CMP Sra Lúcia Philippsen da Silva e Sílvia T. 
Biesdorf Sangaleti e o membro e presidente do Comitê de Investimento Sr 
Sérgio Mittmann, sem explicação de força maior, não permaneceram no 
recinto ao que não participaram da completa explanação dos trabalhos 
nem tampouco das definições das alocações sugeridas e constante da 
Política de Investimento. 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.  


