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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM 30/07/2014.  Aos trinta dias do mês de julho de dois mil 
e quatorze, às 13h30min 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 
analisar o comportamento das carteiras das aplicações financeiras com 
seus respectivos resultados das rentabilidades dos investimentos do 
IPREMED na posição de 30 de junho de 2014, bem como tratar de 
assuntos relevantes para uma boa gestão dos recursos financeiros.  
Estiveram presentes: Sérgio Augusto Mittmann,  Carlos Dias Alves, 
Simone de Mattos Muller, Silvio José Lupschinski e Maria Gorete Marca. 
A reunião teve início com a demonstração da posição dos investimentos, 
elaborada pela Sra. Maria Gorete Marca, gestora dos recursos, que após 
distribuir demonstrativos relatou sobre o comportamento das 
rentabilidades ocorridas naquele mês e o acumulado até o período, onde 
demonstrou um resultado positivo com um acumulado de capital no valor 
de R$ 13.648.779,78 (Treze milhões seiscentos e quarenta e oito mil 
setecentos setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Neste mês 
específico de junho apenas duas carteiras (renda variável), tiveram seus 
índices negativos, sendo estas: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA e CAIXA 
FIA AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NÍVEL 1. Na análise do momento, o 
valor percebido de rentabilidade acumulado até junho/2014 que foi R$ 
779.127,97 (setecentos setenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos) significando 5,71% do patrimônio total do 
Instituto, sendo este de R$ 13.648.779,78 já citado acima. Quanto a 
média dos índices das carteiras utilizadas no mês foi de 1,34%, 
acumulado no exercício de 2014 foi de 5,24% e acumulado últimos 12 
meses foi de 8,52. Divulgações revelam que o índice IPCA até junho foi 
de 3,76% contra a meta anual fixada em 6,52%. Tomando por base 
nossa meta atuarial que é IPCA mais 6% ao ano, teríamos que chegar 
em 12,52% para ficarmos dentro dos objetivos da política de 



Investimentos deste RPPS. Na sequência foi colocado a questão do 
credenciamento das Instituições Financeiras mantenedoras dos recursos 
financeiros do IPREMED e que até o momento houvera a homologação 
da Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A, restando pendente a 
instituição do BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. Nada mais tendo a tratar deu-se a reunião por 
encerrada sendo esta ata lavrada por mim Maria Gorete Marca.   


