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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM 28/05/2014.  Aos vinte e oito dias  do mês de maio de 
dois mil e quatorze, às 14h00min 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, em 
atendimento a agenda de reuniões estabelecida anteriormente que, a 
princípio segue da seguinte forma: 28/05/2014; 30/07/2014; 24/09/2014; 
26/11/2014 e 10/12/2014, observado entretanto que, reunir-se-ão em 
qualquer tempo sempre que se fizer necessário. Estiveram presentes:  
Sérgio Augusto Mittmann,  Carlos Dias Alves, Simone de Mattos Muller, 
Silvio José Lupschinski, Maria Gorete Marca bem como a presença de 
Maria Jaquelina Steinbach (diretora administrativa e financeira) e 
Jefferson de Souza Carvalho (representante da empresa Plena 
Investimentos). Nesta ocasião primeiramente foi apresentado os dados 
financeiros pela Sra Maria Gorete Marca  em posição de 30/04/2014 que 
contava com um patrimônio aplicado em carteiras  no mercado financeiro 
um montante de R$ 12.724.654,01 (Doze milhões setecentos e vinte e 
quatro mil seiscentos cinquenta e quatro reais e um centavo) distribuídos 
nas seguintes instituições financeiras e todas as carteiras no segmento 
de renda fixa: Banco do Brasil – valor de R$ 4.402.084,66 (Quatro 
milhões quatrocentos e dois mil, oitenta e quatro reais e sessenta e seis 
centavos); Caixa Econômica Federal – valor de R$ 6.781.023,99 (seis 
milhões setecentos e oitenta e um mil, vinte e três reais e noventa e nove 
centavos) e Banco Itaú Unibanco S.A – valor de R$ 1.541.545,36 (Um 
milhão quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos). Tais investimentos estão diluídos nas 
diversificações atrelados aos seguintes benchmark: o montante de R$ 
586.028,15 em IRF-M; R$ 1.399.510,66 em IRF-M IDKA;  R$ 
3.551.651,49 em  IRFM-M1; R$ 3.669.613,01 em CDI; R$ 1.678.268,97 
em IMA-B e R$ 1.839.581,73 em IMA-B5. Na ocasião ficou também 
demonstrado a origem do patrimônio sendo: Compensação Financeira 



R$ 2.937.592,42; Grupo Financeiro R$ 5.371.120,90; Grupo 
Previdenciário R$ 4.194.630,06 e Custeio Administrativo R$ 221.310,63. 
Na sequência foi analisado o comportamento do mercado financeiro que, 
contando com a presença do Sr Jeferson, colocou que visões de 
economistas levavam a sugerir que as aplicações deveriam encurtar o 
seu prazo, se comprometendo a enviar (e-mail) a sugestão para um 
reenquadramento imediato, não com a certeza de atingir meta atuarial, 
mas sim, para resguardar o patrimônio da Entidade, tendo em vista que 
se trata o próximo semestre de um período onde o mercado financeiro 
está com previsão de alto índice de volatilidade devido as eleições 
presidenciais, possível recessão da economia após Copa do Mundo de 
2014 e, tendo em vista que até o momento (primeiro semestre) houve 
uma boa recuperação dos investimentos mas, considerando que a 
previsão para o segundo semestre é de que não haverá ganho 
significativo ou até mesmo poderão haver perdas nos rendimentos, 
sugere-se a realocação para o segundo semestre em papéis mais 
conservadores onde pelo menos se tentará assegurar o valor ganho até 
então e chegar ao menos próximo da meta atuarial. O comportamento 
das rentabilidades dos recursos do IPREMED, tiveram no primeiro 
quadrimestre de 2014, um resultado positivo resultando em R$ 
518.407,97 (positivo) contra R$ 73.647,53 (negativo), resultando em uma 
rentabilidade líquida de R$ 444.760,44 (Quatrocentos e quarenta e 
quatro mil setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). 
Nada mais tendo a tratar deu-se a reunião, foi designada reunião 
extraordinária para o dia 04/06/2014 às 14h00min para definição das 
realocações após minuciosa análise por parte dos membros do comitê de 
investimentos das sugestões apontadas, bem como aquela dos membros 
que participarão em Cascavel-PR no dia 02/06/2014 do 1º Circuito RPPS 
do Paraná onde irão participar de palestras acerca do atual Cenário 
Econômico, saindo todos os presentes cientes da referida data, dando 
por encerrada nesta data sendo esta ata lavrada por mim Maria Gorete 
Marca.   


