ATA 003/2014

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, REALIZADA EM
06/03/2014. Aos seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, às
16.00 horas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sita 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 pelo Sr
Presidente do Comitê de Investimento Sérgio Augusto Mittmann com a
pauta de prosseguir com o assunto que teria motivado a reunião do
último dia 27 de fevereiro com o objetivo de rever a decisão tomada
pelos presentes no dia 30 de janeiro, quando havia sido decidido migrar
para o segmento de renda variável em instituições desconhecidas pelos
gestores deste Instituto Previdenciário. Estiveram presentes: Sérgio
Augusto Mittmann, Rui Dall’ Óglio, Carlos Dias Alves, Simone de Mattos
Muller, Silvio José Lupschinski, Maria Gorete Marca, Carlos Alberto
Caovilla e Rute Inês Tonin Andrighetti. Na ocasião o Sr Sérgio Augusto
Mittmann explicou que a motivação desta reunião era a de rever a
aplicação dos recursos do IPREMED e que sugeria que o valor outrora
definido em migrar para a renda variável nas Instituições LEME IPCA
FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR, PERFIN INSTITUCIONAL FIC
AÇÕES E ABLON HEDGE MULTIMERCADO, continuasse sim em
segmento de renda variável, conforme está definido na política de
investimento deste exercício de 2014, porém que continuasse nas
instituições oficiais, sendo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
Banco Itaú pelas seguintes razões: primeiro pelos gestores não
conhecerem profundamente o mercado financeiro no segmento de renda
variável; segundo: que as instituições escolhidas não serem instituições
locais e desconhecidas até então; terceiro: pelo fato do mercado
financeiro de 2014 estar ainda vulnerável e que as visões dos
economistas não serem positivas quanto a termos uma rentabilidade
satisfatória neste corrente ano, sendo a orientação pelos investimentos
mais conservadores. Os membros presentes acataram a sugestão e
definiu-se que buscar-se-ía um contato com estas entidades que hoje

mantém os recursos do patrimônio do IPREMED, para que os mesmos
apresentassem suas sugestões das carteiras existentes no segmento de
renda variável, para que assim se realizasse o atendimento ao
planejamento da política de investimento para 2014. Na mesma ocasião
ficou definido então que a reunião do dia 27 de março de 2014, às 16.00
horas, seria direcionada para definir, entre as carteiras ofertadas, onde
iria ser aplicado os recursos do IPREMED. Nada mais tendo a tratar deuse a reunião por encerrada nesta data.

