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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM.  Aos 10 dias do mês de dezembro de dois mil e 
quatorze às 14:00 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 
analisar as primeiras sugestões sobre a elaboração da política de 
investimentos para o exercício de 2015. Estiveram presentes: 
representando o comitê de investimentos,  Carlos Dias Alves, Simone de 
Mattos Muller e Maria Gorete Marca; da diretoria executiva, João dos 
Santos, Maria Jaquelina Steinbach e Carlos Alberto Caovilla e também a 
Sra Geni Celir de Rosso Francescon representando o Conselho 
Municipal de Previdência. Para discorrer sobre a política, já enviada 
previamente aos membros interessados, contou-se com a presença do 
Sr Jeferson de Souza Carvalho, representante da empresa Plena 
Consultoria de Investimentos, empresa esta que, tem contrato com o 
IPREMED para acompanhar o mercado financeiro e sugerir alocações 
nas carteiras dos recursos da entidade. O Sr Jefferson explicou e 
justificou o conteúdo da mesma, que foi elaborada pela Plena 
Consultoria, enfatizando a importância da diversificação das carteiras 
como um ato de conservadorismo e segurança aos recursos financeiros. 
Houve também, a rápida presença dos Srs Francisco e Ézio, 
representantes da Caixa Econômica Federal, que por ocasião de 
estarem no recinto, por questões alheias ao tema desta reunião, 
aproveitaram a oportunidade e explanaram, na visão da Caixa 
Econômica, o entendimento sobre o comportamento do mercado 
financeiro, as razões que entendiam ser importantes serem consideradas 
que levaram a, se não bater a meta atuarial, chegar-se bem próximo ao 
intento no exercício de 2014. Na opinião dos mesmos a alocação gerida 
pelo IPREMED em 2014 foi conservadora e positiva e que devíamos 
considerar para o primeiro semestre os mesmos segmentos e alocações 
com seus respectivos benchmarks. Na sequência, ficou acordado entre 
os membros que fariam os ajustes necessários na referida política para 
2015 e haveria uma nova reunião para as considerações finais. Nada 



mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo esta ata 
lavrada por mim Gorete Marca e fica anexo a lista de presença. 


