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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM.  Aos 23 dias do mês de Junho de dois mil e quinze às 
09h na sala de reuniões da PROCON, sita à Rua Argentina -  Centro – 
Medianeira – Paraná, reuniram-se os membros do Comitê de Política de 
Investimentos nomeados pelo DECRETO Nº 102/2015, de 11 de março 
de 2015, com o objetivo de analisar a posição dos investimentos do 
IPREMED frente ao mercado financeiro e suas variações nestes 
primeiros meses de 2015. Estiveram presentes: Sra. Maria Gorete 
Marca, atual gestora dos recursos do instituto, Sérgio Augusto Mittmann 
e Sílvio José Lupschinski, membros do comitê de investimento. Na 
ocasião foi analisado um demonstrativo contendo os dados dos 
investimentos de forma analítica e percebido que, embora tenha indícios 
que a meta atuarial não será alcançada, por outro lado não está 
ocorrendo perda do capital investido, que ao iniciar o exercício de 2015 
contava com um capital de R$ 15.739.379,05 (Quinze milhões 
setecentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e cinco 
centavos) estando ao final de maio de 2015 com um capital de R$ 
17.400.972,42 (Dezessete milhões quatrocentos mil novecentos e 
setenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Em debate sobre o 
mercado financeiro deste período analisado, ainda se percebe um 
ambiente nervoso e sem uma perspectiva confiável de segurança ou 
índices que venham a exigir uma readaptação na política de 
investimentos do IPREMED. Assim, ficou decidido aguardar o término do 
primeiro semestre de 2015 e verificar junto aos representantes da 
assessoria financeira, Plena Investimentos, uma análise com maior 
propriedade no ramo do mercado financeiro e juntos, verificarmos a 
necessidade de realocação das carteiras deste instituto. Nada mesmo 
tendo a tratar, deu-se a reunião por encerrada sendo esta ata lavrada por 
mim Maria Gorete Marca e consta com a lista de presença em anexo.  

 


