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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM.  Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e 
quatorze, às 11:00 hrs 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 
decisão sobre a possibilidade de migrar para outras carteiras dos ativos 
do IPREMED atrelados a outros índices de rentabilidade. Estiveram 
presentes: Sérgio Augusto Mittmann, Carlos Dias Alves, Simone de 
Mattos Muller, Silvio José Lupschinski e Maria Gorete Marca. A referida 
reunião foi motivada pela presença de representantes da Plena 
Consultoria de Investimentos, empresa responsável pela assessoria 
financeira (ativos) prestada a este Instituto Previdenciário. Nesta ocasião, 
em 20 de agosto de 2014, estiveram presentes os Srs Jefferson e 
Renan, com o objetivo de expor aos membros da diretoria e do comitê de 
investimento resultados obtidos no primeiro semestre com a atual 
composição de carteira dos ativos bem como, demonstrar a sugestão de 
alterações para o segundo semestre. As alterações estão pautadas nas 
perspectivas do futuro em razão do momento presente que mostra uma 
inflação alta contra um crescimento baixo e que o resultado dos IMAS no 
primeiro semestre foi oriundo do fluxo de entradas de capital 
internacional no Brasil o que não há garantia de continuidade, muito pelo 
contrário, economistas entendem que poderá até ocorrer uma retirada 
deste capital financeiro. Nesta lógica a rentabilidade positiva dos IMAS 
no primeiro semestre de 2014, não originou-se pela tendência natural 
deste tipo de papel e sim pelo ingresso deste capital internacional, pois 
temos um momento onde há probabilidade da taxa de juros fechar em 
2014 em um percentual de 11,5, o que a princípio, não seria favorável 
aos papéis atrelados aos IMAS, pois a tendência é de que que se os 
juros estão em alta as rentabilidades destes papeis tendem a cair. Neste 
cenário a consultoria sugere, e esta sugestão ficará a critério do comitê a 
aceitação ou não, que seja migrado os valores dos IMA –B geral (que 



tem mais volatilidade) para os IMA-B 5, IRF-M1 e IDKA-2, em razão do 
tempo dos papéis. Neste contexto, deliberaram os membros por acatar 
com a sugestão da Plena, ficando assim definido: Valores aplicados no 
fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP – 5168, que somam 
aproximadamente R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) migrariam 
para CAIXA BRASIL IDKA 2ª IPCA TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA 
FIXA LP; valores aplicados no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA, em um montante de R$ 2.000.000,00 (Dois 
milhões de reais), migrariam para o fundo CAIXA BRASIL IDKA 2ª IPCA 
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FICA LP e valores aplicados na 
Instituição do Itaú no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC 
RENDA FIXA, no total neste aplicado, sendo aproximadamente o 
montante de 369.000,00(Trezentos sessenta e nove mil reais)  Nada 
mais tendo a tratar deu-se a reunião por encerrada sendo esta ata 
lavrada por mim Maria Gorete Marca.   


