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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTIT UTO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, REALIZADA E M 05 
DE JUNHO DE  2013. Aos 05 dias do mês de junho de dois mil e treze 
às oito horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sita a Rua 
Argentina, 1546 – Centro – Medianeira – Paraná, reuniram-se os 
membros do comitê de Política de investimentos nomeados pelo 
DECRETO Nº 526/2012, de 23 de outubro de 2012. Estiveram presentes: 
Maria Gorete Marca, Silvio José Lupschinski,  Dr.   Sérgio Augusto 
Mitmann, e Carlos Dias Alves (representantes do Comitê), bem como a 
Sra Rute Inês Tonin Andrighetti, diretora administrativa financeira do 
Instituto. Na ocasião foi apresentado por meio da Sra Maria Gorete 
Marca, contadora e gestora do Instituto os relatórios dos investimentos e 
os atuais papéis aplicados de acordo com a política de investimento 
definida para 2013 com ênfase aos resultados até a posição de 
maio/2013 com relevante preocupação devido às perdas constantes dos 
demonstrativos de rentabilidade sobre o capital investido, dado aos 
índices negativos de rentabilidade até então. Os membros presentes 
corroboraram com informações sobre o cenário macroeconômico  que 
está influenciando na rentabilidade negativa dos fundos, em especial aos 
de longo prazo. Diante disso o comitê resolveu buscar estudos e 
informações visando minimizar as perdas e até a possibilidade de 
diversificar as carteiras além da atual diversificação apresentada. Foi 
sugerido também buscar informações, bem como opções, junto as 
instituições financeiras detentoras do capital sobre os investimentos. Na 
ocasião foi, de comum acordo, indicado para o papel de presidente do 
comitê o Sr Sérgio Augusto Mittmann que aceitou o encargo até nova 
posição enunciada pelos membros. Os integrantes do Comitê definiram 
nova reunião de avaliação dos resultados. Nada mais havendo a constar 
encerra-se a reunião seguida pela presente ata assinada pelos 
participantes. 


