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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTIT UTO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, REALIZADA E M 31 
DE JULHO DE 2013 Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e 
treze as  quatorze 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 bem como 
representantes da Diretoria Executiva. O Sr Carlos Alberto Caovilla, 
presidente do Instituto, deu abertura à reunião seguida pela 
apresentação do Sr Sérgio Pinho, representante da empresa Plena  
Consultoria de Investimentos para em um primeiro momento tecer sobre 
a trajetória dos fundos de investimentos no Brasil  no primeiro semestre 
de 2013 e para tanto as variáveis macroeconômicas e as suas 
respectivas rentabilidades, onde  analisou as dificuldades dos fundos de 
investimentos  no que tange a queda do valor dos papeis e 
consequentemente  os resultados negativos  que os fundos de 
previdências  tiveram até o presente momento. A justificativa baseia-se 
nos indicadores macroeconômicos como PIB, juros, inflação, taxa Selic, 
crises internacionais e para tanto demostrou que  algumas aplicações em 
determinados papéis tiveram pouco ganho, mas  se mantiveram em um 
patamar de baixa perda para os institutos em sua pesquisa em mais de  
cem entidades. Na oportunidade o Sr Sérgio destacou a análise das 
carteiras do Ipremed em específico que, tendo a informação através da 
gestora da entidade Sra Maria Gorete Marca, dos investimentos e das 
atuais carteiras que o recurso está alocado, pode traçar um diagnóstico e 
um comparativo com outras carteiras de investimentos sugeridas no 
mercado. Neste cenário sugeriu a transferência de alguns valores para 
outras carteiras que se apresentavam com índices de rentabilidade 
positiva.  Assim ao final o mesmo deixou a disposição dos membros uma 
proposta para reduzir os resultados negativos  dos investimentos do 
IPREMED se fosse diversificado ainda mais as carteiras dos recursos 
investidos.  O Comitê concordou em analisar a proposta sugerida. Nada 
mais havendo a tratar deu-se a reunião por encerrada seguida pela 
presente ata assinada pelos participantes.  


