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Lista de presença da quarta reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada aos 11 (onze) dias 

do mês de junho de 2018 (dois mil e dezoito), na sala de reuniões do IPMAT. O assunto em pauta: 

Explanação da carteira de investimentos. Participantes: Andressa da Cruz, Anderson Wiens, Ernesto 

Antonio Rossi, Fabio Augusto da Silva, Hermes Ribeiro Lima, Jose Carlos Ribeiro Pereira, Maria Silvana 

Buzato, Michelle Goinki. 

Ata da quarta  reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), aos 

11 (onze) dias do mês de junho, às 14:00 (quatorze horas).  

A reunião iniciou-se com a Diretora Presidente explanando a pauta da reunião. Conforme já explanado 

nas demais reuniões e apoiado pelos membros deste Comitê, estamos investindo em novos fundos que já 

foram analisados e aprovados pelo Comitê. Realizamos a entrada no fundo Itaú Phoenix nesta última 

quinzena. O mês de maio apresentou retorno negativo de -2,35%. Esta queda no mercado financeiro 

nacional ocorreu devido a greve nacional dos caminhoneiros que estavam reivindicando queda no valor 

do diesel. Como a greve durou alguns dias, impactou todo o mercado financeiro nacional, causando a 

queda geral dos investimentos. Para o Instituto significou uma perda aproximadamente três milhões e 

quatrocentos mil. Praticamente todos os fundos de investimentos foram negativos e os que foram 

positivos, tiveram um retorno extremamente baixo. A diretoria do Instituto, juntamente com este Comitê, 

está sempre analisando o mercado financeiro e buscando os fundos que estão apresentando melhor 

retorno, buscando a saúde financeira e atuarial dos recursos previdenciários. Também estão em comum 

entendimento de que é um momento crítico e que devemos nos manter conservadores; prestemos atenção 

nos fundos IMA-Bs e IRFM, pois pelo que se pode observar no acumulo de rendimentos anual, os IRFMs 

estão com índices melhores. Com todos os participantes de acordo com o que foi explanado e sem mais 

assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. A Senhora Presidente, Maria Silvana Buzato, 

determinou que fosse lavrada a presente ata e, após lida e aprovada, vai assinada por mim Michelle 

Goinski, secretária ad hoc e pela Diretora Presidente Maria Silvana Buzato. 


