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Lista de presença da primeira reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada 

aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), nas dependências 

do Instituto de Previdência de Almirante Tamandaré, sito à Travessa Paulo Bini, 27 

(vinte e sete), Vila Rachel, Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: Apresentação da 

empresa vencedora do certame licitatório e inicio do treinamento com os membros do 

Comitê. Participantes: Andressa da Cruz, Hermes Lima, José Carlos Cesario Pereira, 

Fabio Augusto da Silva, Ernesto Antonio Rossi, Maria Silvana Buzato, Michelle 

Goinski. 

Ata da primeira reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2017 (dois 

mil e dezessete), aos 03 (três) dias do mês de outubro, às 14:00 (quatorze horas). A 

reunião iniciou-se com a Diretora Presidente explanando a pauta da reunião e 

apresentando o consultor responsável pelo Instituto, Sr Matheus da Empresa Credito & 

Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA. O Sr Matheus começou explanando 

como a empresa presta seus serviços e como irá funcionar a consultoria da empresa com 

o Comitê e o Instituto. Dando continuidade, apresentou o sistema de que compõe a 

consultoria. Neste sistema, cada membro pode adquirir uma senha de acesso para 

visualização dos fundos e administradores. No sistema, que é online, esta toda a carteira 

do Instituto e o histórico do mesmo. Neste, pode-se visualizar toda a historia do fundo e 

sua rentabilidade podendo comparar o que o Instituto tem com o fundo total, completo. 

Explicou o lançamento das APRs (Autorização de Aplicação e Resgate), para que serve 

e como deve ser preenchida e que esta deve ser informada a SPS (Secretaria da 

Previdência Social) mensalmente, informando o valor aplicado ou resgatado e qual a 

sua utilização. A Credito & Mercado lança os extratos dos fundos no sistema, que o 

IPMAT encaminha mensalmente, ficando a cargo do Instituto apenas colocar o motivo 

da aplicação/ resgate no sistema e imprimir as APRs. O Sr Matheus explicou os tipos de 

fundos que compõe a carteira e como funciona cada um, explicando os índices como 

IMA-B, IRF entre outros. Lembrando que de acordo com a Lei 3922, digo resolução, o 

Instituto deve aplicar uma porcentagem especifica em cada tipo, que é especificado na 

Lei e na politica de investimentos elaborada anualmente. A melhor opção para verificar 

a rentabilidade dos fundos é a marcação a mercado dos ativos para assim conseguir 

manter a meta atuarial. A analise dos fundos deve ser acompanhada diariamente, 

tentando antecipar os movimentos futuros, como entrada e saída em índices que irão 

melhorar a rentabilidade dos investimentos. Hoje, o mercado mostra uma tendência a 

aplicar em fundos de curto prazo, que estão com melhor rendimento. Até agora o 

acumulado IPCA esta entre 3 e 3,5%. O índice de tipo CDI são títulos de proteção, são 

índices que dificilmente serão negativos. Os títulos públicos não estão mais sendo 

vantajosos, pois sua rentabilidade esta diminuindo, não sendo um bom investimento. 

Quando a taxa SELIC esta caindo é sinal de que os títulos públicos não terão mais uma 

boa rentabilidade; este é um bom parâmetro para verificar as aplicações. É difícil 

analisar o mercado de investimentos, pois muitos fatores influenciam na rentabilidade 

de um fundo. O mais indicado é diversificar os tipos de fundos, pois a rentabilidade dos 

indicadores é variável. Através de várias analises, foi possível verificar, que os fundos 

com renda variável estão rendendo mais do que os de renda fixa, sendo um bom 

investimento  atualmente. Deve-se manter a carteira diversificada. A Credito & 

Mercado não considera o imobiliário um fundo de renda variável. Para 2018 (dois mil e 

dezoito), o indicado é investir em renda variável, pois é o caminho que mostra maior 

rentabilidade. No sistema, também pode-se verificar um comparativo do ranking dos 
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melhores pagadores do ano, ou seja, quais fundos renderam mais. Referente ao 

credenciamento, nos explicou que deve-se verificar os fundos antecipadamente, assim 

como as gestoras e administradoras dos fundos. Deve-se solicitar as gestoras e 

administradoras um portfolio de cada fundo que se tem interesse, assim como da própria 

gestora e administradora para uma analise previa. Após esta analise, deve-se credenciar 

os que o Instituto e o Comitê julgam como fundos com credibilidade e boa índole para 

investir o patrimônio. O Instituto, Comitê e Conselhos devem visitar também as 

administradoras e gestoras de fundos, para conhecer o ambiente das mesmas. Deve ser 

feito o credenciamento das administradoras e gestoras. Por último, discutimos sobre a 

elaboração da nova Política de Investimentos, que esta sendo elaborada, para ajustes 

finais e assim poder ser discutida e aprovada pelos Conselhos e Comitê deste Instituto. 

A Política de Investimentos deve ser anexada no CADPREV, sistema da SPS, até 31 

(trinta e um) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete). Durante toda a apresentação os 

membros do comitê interagiram com o consultor tirando suas duvidas sobre os pontos 

que iam sendo apresentados. Após a leitura, explanação e discussão, o Comitê tendo 

sanado suas duvidas e sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. A 

Srª Presidente, Maria Silvana Buzato, determinou que fosse lavrada a presente ata e 

após lida e aprovada vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretária doc e pela 

Diretora Presidente Srª Maria Silvana Buzato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


