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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTIT UTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, REALIZAD A EM 
30/01/2014. Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze às  
8.30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura municipal, sito à 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, alterado pelo Decreto 525/2013, de 
02 de dezembro de 2013, convocados pela gestora de recursos do 
IPREMED, Sra Maria Gorete Marca com o objetivo de definir as carteiras 
de investimentos em atendimento à Política de Investimentos para 2014 
aprovada em 20 de dezembro de 2013. Estiveram presentes os seguintes 
membros: Maria Gorete Marca,  Carlos Dias Alves, Rui DallÓglio e Simone 
de Mattos Muller bem como a Sra Rute Inês Tonin Andrighetti, diretora-
financeira do RPPS de Medianeira. Na ocasião contou-se com a presença 
do Sr Sérgio Pinho, representante da empresa Plena Consultoria de 
Investimentos, com o intuito de expor e  sugerir em quais carteiras os 
recursos financeiros do IPREMED poderão ser  investidos para o exercício 
de 2014. Foi demonstrado os resultados de 2013 onde o desempenho no 
período de janeiro a dezembro resultaram em -2,37% em relação às 
carteiras utilizadas no exercício. O Sr Sérgio Pinho demonstrou então a 
sugestão de um total de R$ 5.206.039,73 (Cinco milhões duzentos e seis 
mil trinta e nove reais e setenta e três centavos) que poderiam estar sendo 
sendo realocados na seguinte forma: R$ 1.730.000,00 (hum milhão 
setecentos e trinta mil reais) ficaria aplicado em LEME IPCA DIFIC 
MULTISSETORIAL SÊNIOR com a custódia na Instituição Financeira 
“SANTANDER” no segmento de renda fixa; R$ 382.303,72 (Trezentos e 
oitenta e dois mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos) ficaria 
a cargo da instituição PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, com 
custódia no BANCO ITAU, no segmento de renda variável; R$ 564.414,61 
(Quinhentos sessenta e quatro mil quatrocentos e quatorze reais sessenta 
e um centavos) ficaria em ABLON HEDGE MULTIMERCADO, com 
custódia no BANCO ITAÚ, no segmento de renda variável; R$ 
1.141.734,42 (Hum milhão cento e quarenta e um mil setecentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e dois centavos), a cargo da instituição CAIXA  



BRASIL IRFM 1 RENDA FIXA, com custódia na CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, no segmento renda fixa; R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil 
reais) a cargo de R$ TOTAL MIX FIC AÇÕES,  com custódia no 
BRADESCO, no segmento de renda variável e por último seria realocado 
o montante de R$ 1.237.586,98  (Hum milhão duzentos e trinta e sete mil 
quinhentos e oitenta e seis reais noventa e oito centavos), ficaria no  
BANCO ITÁU , e o mesmo no papel de custodiante e no segmento de 
renda fixa. Após a sugestão foi dado espaço para os membros do Comitê 
se pronunciarem ao que todos acataram as carteiras sugeridas pelas 
seguintes razões: Primeiro, em razão da sugestão vir de uma empresa 
atuante no ramo de investimentos a qual acompanha diariamente a 
posição do mercado financeiro; segundo, em razão da atipicidade do 
mercado de 2013, este Instituto apenas aplicou seus recursos no 
segmento de renda fixa cujo  desempenho não superou as expectativas, 
perdendo 2,37% em seus rendimentos; terceiro por este RPPS, desde sua 
criação, ter somente explorado o segmento na renda fixa e entendem, os 
membros do comitê que, mesmo timidamente, essa é a hora de 
explorarmos o segmento em renda variável. Assim decidiu-se e nada mais 
tendo a tratar, encerrou-se a reunião do dia, que depois da referida ter sido 
lido pelos membros, a mesma foi assinada.  

 


