
ATA 002/2018  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  Aos 08 
dias do mês de maio de dois mil e dezoito às 08:30hs 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: 
Maria Gorete Marca, Sérgio Augusto Mittmann e Sílvia T.B. Sangaletti  
Este encontro teve como objetivo a apresentação dos resultados dos 
investimentos financeiros e suas rentabilidades até a data base de 30 de 
abril de 2018 bem como a análise dos retornos, a posição das carteiras e 
os índices que performaram os fundos de investimentos dos recursos 
financeiros do Ipremed. A carteira que teve como maior percentual de 
rentabilidade até a presente data, sendo 14,79% foi o fundo ITAÚ 
INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX (segmento renda variável), 
benchmark ações livres/Ibovespa e a Carteira de menor retorno em um 
percentual de 2,26% foi o FI BRASIL 2018 II TP RF (segmento renda fixa) 
com seu benchmark IPCA – IMA-B. O capital investido é de R$ 
27.986.548,94 e o retorno foi de R$ 926.069,85, alcançando 3,31 contra 
2,70 (sem atualização do IPCA do mês 04/2018) da meta atuarial 
acumulada até o período. Quanto à performance da carteira decidem 
assim permanecer e continuar acompanhando os resultados. Outra 
questão de extrema relevância foi a definição sobre a continuidade de 
investir no segmento de renda variável, matéria ainda tímida neste RPPS, 
no entanto, dadas as perspectivas não muito motivadoras no segmento de 
renda fixa, tem os membros deste comitê a preocupação em buscar um 
melhor retorno em suas alocações e para isso o momento induz a 
necessidade deste segmento de renda variável por suas taxas serem mais 
atrativas. Decidiram pelo incremento na carteira do ITAÚ INSTITUCIONAL 
AÇÕES PHOENIX FI, CNPJ nº 23.731.629/0001-07 e META VALOR FIA 
CNPJ nº 07.899.238/0001-40. Características do Fundo do Itaú: Nível de 
risco considerado alto, Classificação ANBIMA em ações livres, Benchmark 
Ibovespa fechamento, Início em 04/08/2016, Cota de Aplicação D+0 (dia 
útil), Cota de Resgate D+21 (dias úteis), Crédito de Resgate D+3 (dias 
úteis) após cotização, Enquadrado na Resolução 3.922/010 no artigo 8º, 
Inciso II, Alínea “a”. Na sugestão informal da Plena Investimento, atual 
assessora nos investimentos deste RPPS, sua ressalva foi quanto ao 
regulamento do Fundo ainda estar desenquadrado no tocante à Resolução 
3922/2010 e alterações, pois estabelece a possibilidade de aquisição de 
Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI). Quando questionados, os 
gestores da Instituição Financeira Itaú, os mesmos alegaram que, apesar 



de no regulamento constar este termo, a composição da carteira do fundo 
não contém o referido papel e que já está providenciado a alteração, junto 
a CVM, para a retirada desta possibilidade, que hoje apenas consta como 
matéria formal e que para tanto, neste momento apenas está pendente a 
publicação do ato pela CVM. 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.  


