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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA , 
REALIZADA EM.  Aos 19 dias do mês de novembro de dois mil e quinze 
às 10hrs na sala de reuniões do 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 dar início aos trabalhos voltados para 
a elaboração da política de investimentos para o exercício de 2016 e  
para análise dos investimentos dos ativos do IPREMED na posição de  
outubro/2015. Estiveram presentes: Sra. Maria Gorete Marca, atual 
gestora dos recursos do instituto, Carlos Dias Alves, Carlos Eduardo 
Franzes, Sérgio Augusto Mittmann, Rodrigo Hebel e Sílvio José 
Lupschinski, membros do comitê de investimentos. Na ocasião foram 
analisados os resultados acumulados no tocante ao resultado das 
rentabilidades das carteiras de investimentos ao que, dada a posição 
sistêmica do mercado financeiro de 2015, os ativos comportaram-se 
dentro de uma margem satisfatória, pois apesar de possivelmente não 
atingir a meta proposta na política de investimento de 2015, que é de 
IPCA + 6%, as perdas foram mínimas totalizando até outubro de 2015 
um montante de R$ 91.133,87 (Noventa e um mil cento e trinta e três 
reais e oitenta e sete centavos) contra uma rentabilidade positiva de R$ 
1.838.815,26 (um milhão oitocentos e trinta e oito mil oitocentos e quinze 
reais e vinte e seis centavos) e um capital investido de R$ 19.400.344,66 
(dezenove milhões, quatrocentos mil trezentos e quarenta e quatro reais 
e sessenta e seis centavos). Quanto à questão da política de 
investimentos, ficou acordado entre os membros que será marcado uma 
reunião, a princípio para a primeira semana de dezembro de 2015, onde 
serão convocados os membros do Conselho Municipal de Previdência - 
CMP que, juntamente com os membros do comitê de investimentos e 
membros da Diretoria Executiva, para em conjunto com representantes 
da assessoria financeira da Plena Investimentos, possa ser estudada a 
política de investimentos e traçar a metodologia que será executada no 
exercício financeiro de 2016. Nada mais 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.  

 


