ATA 003/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA Aos 11
dias do mês de julho de dois mil e dezoito às 14h30min na sala de reuniões
do Paço Municipal, 1º andar, sita à Av José Callegari, 647 Bairro Ipê,
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, Sérgio
Augusto Mittmann e Sílvio José Lupchinski. Também estiveram presentes
ao membros do Conselho Municipal da Previdência – CMP, senhoras
Marisete Cassol, Sílvia T. Biesdorf Sangaletti e Taynara Cristina Knebel.
Este encontro teve como objetivo a apresentação dos resultados dos
investimentos financeiros e suas rentabilidades até a data base de 30 de
junho 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 18,05% foi o fundo CAIXA FI
AÇÕES INSTITUCIONAIS BDR NÍVEL 1 (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).
O capital total investido é de R$ 29.765.408,07 e o retorno até a data de
30/06/2018 foi de R$ 733.206,20, alcançando 2,51 contra 5,60 da meta
atuarial acumulada até o período. Diante das novas perspectivas conclui
os integrantes do comitê que deverão revisar a política de investimento
com o intento de diminuir a volatilidade da carteira e para tanto, em razão
dos cenários de mercado estarem se comportando diferentes da ocasião
da elaboração da política de investimento original e por conta da
insegurança diante do momento eleitoral, concluem pela revisão da
política. A proposta será de encurtar o prazo da carteira buscando papéis
atrelados ao CDI, benchmark este bastante conservador, com o objetivo
de preservar os investimentos do IPREMED. Na sequência, a Sra Maria
Gorete explanou o que seria então alterado aos presentes apresentando
uma visão do mercado nacional e internacional sob a ótica dos
economistas, comentários FOCUS e da empresa Plena Investimentos,
atual assessora dos ativos junto ao IPREMED. Após as considerações
voltadas para a revisão da política e investimentos, foi também estudado
a forma que seria investido os novos recursos que ingressariam no RPPS
e ficou definido que, em sendo aprovada a revisão, destinarão um
montante a ser investido em carteiras de curto prazo, também será
acrescido um valor no fundo CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAIS BDR
NÍVEL e possivelmente se formará um valor em uma nova carteira, neste

momento no fundo Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas que
tem como objetivo superar o CDI, enquadrado na resolução como renda
variável no artigo 8º, III, Fundo Multimercado, CNPJ 00.973.117/0001-51
com seu crédito de resgate (após cotização) em D+1. O objetivo dos
gestores do IPREMED está em diversificar e preservar a carteira uma vez
que bater a meta atuarial neste exercício de 2018 tem se mostrado muito
difícil. 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.

