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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM 04/06/2014.  Aos quatro dias do mês de junho 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, com o objetivo de 
prosseguir com a pauta do dia 28 de maio, onde então seria definido as 
questões ali tratadas.  Estiveram presentes:  Sérgio Augusto Mittmann,  
Carlos Dias Alves, Simone de Mattos Muller, Silvio José Lupschinski e 
Maria Gorete Marca. O Sr Sérgio Augusto Mittmann iniciou a reunião 
colocando aos presentes que a Plena Investimentos havia enviado a 
sugestão de qual carteira deveria ser realocado os valores para atender 
a sugestão de encurtar as carteiras, bem como que a ideia por esta 
empresa proposta foi reforçada pelos palestrantes do evento do dia 02 
de junho, na cidade de Cascavel, local AMOP, pela instituição do Banco 
do Brasil, com a finalidade de comentar sobre o mercado financeiro, bem 
como por representante da Instituição da Caixa Econômica Federal, 
quando em visita “in loco” pelo Sr Juan Carlos Sabbi – Gerente de 
Atendimento e Negócios, a qual teve por objetivo também trazer 
sugestões para alocação de recursos em renda fixa e em renda variável, 
conforme solicitado pelo Sr. Sérgio Augusto Mittmann. Na sequência, os 
membros do comitê, após analisarem o teor da pauta definiram acatar a 
sugestão encurtando a carteira atualmente alocada no Banco Itaú 
Unibanco, no fundo Itaú Institucional RF Inflação FIC FI, CNPJ 
10.474.513/0001-98 com benchmark no IMA-B, seria realocado o valor 
de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) para o fundo Itaú Soberano 
Renda Fixa IRFM 1 FI, com CNPJ 08.703.063/0001-16 com seu 
benchmark em IRFM-1. Outra decisão acordada entre os membros do 
comitê com a anuência da Sra Maria Gorete Marca, atual gestora dos 
recursos do IPREMED foi que: dado o momento de instabilidade 
financeira diante dos eventos vindouros de 2014; dado a legalidade 
prevista na resolução 3.922/2010; dado a coerência dos membros deste 



comitê em preservar o patrimônio deste Instituto; dado a disponibilidade 
financeira sem comprometimento a curto prazo, que é o recurso do grupo 
capitalização que atualmente conta com comprometimento em despesa 
de apenas dois pensionistas em um montante de R$ 847,00 (oitocentos e 
quarenta e sete reais) e dado o interesse dos membros em conhecer o 
comportamento do mercado em renda variável que mesmo mostrando 
um momento de tímidos resultados, entendem que a longo prazo poderá 
vir a somar positivamente nos recursos do RPPS é que ficou acordado 
investir R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, o que representa 1,5718 do 
PL do IPREMED (posição 30/04/2014), em renda variável, ao que 
decidiu-se pelos  seguintes fundos: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA, com 
seu objetivo de aplicar recursos dos cotistas em ativos financeiros, a fim 
de obter rentabilidade compatível à variação índice BOVESPA, 
demonstrando um PL em 30/04/2014 em R$ 58.947.368,96 (cinquenta e 
oito milhões novecentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e oito 
reais e noventa e seis centavos) e CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL 
BDR NIVEL 1, com objetivo de buscar retornos diferenciados por meio de 
aplicação, no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável, 
preponderantemente, em BDR Nível 1, com seu PL em 30/04/14 em 
21.183.232,27 (vinte e um milhões cento e oitenta e três mil duzentos e 
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), frisando que devido ser um 
momento de pouca rentabilidade quanto ao mercado de ações trata-se 
de um momento bom para investir, mesmo que timidamente, em renda 
variável, tendo em vista que referido valor poderá apresentar no curto 
prazo possível perda ou ganho insignificante, porém no longo prazo 
rendimentos significativos e que, como o objetivo do fundo é melhor 
retorno ao longo prazo optou-se por realizar o investimento e, quanto as 
demais realocações, buscando preservar o capital ganho até então e, 
ainda, uma busca de rendimentos com o fito de se buscar atingir a meta 
atuarial. Nada mais tendo a tratar deu-se a reunião por encerrada sendo 
esta ata lavrada por mim Maria Gorete Marca.   


