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Lista de presença da segunda reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada aos 05 (cinco) dias 

do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), 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: Aplicações e Resgates, Novos fundos, Credenciamento de instituições. Participantes: Andressa da 

Cruz, Hermes Lima, José Carlos Cesario Pereira, Fabio Augusto da Silva, Ernesto Antonio Rossi, Maria 

Silvana Buzato, Michelle Goinski. 

Ata da segunda reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), aos 05 

(cinco) dias do mês de abril, às 14:00 (quatorze horas). A reunião iniciou-se com a Diretora Administrativa 

explanando a pauta da reunião. Com o auxilio do Sr contador, Anderson Wiens, foi apresentado os resgates 

realizados e as aplicações nos novos fundos aprovados na reunião anterior – fundos CEF, sendo que os 

membros do Comitê mostraram satisfação nas aplicações. Explanamos sobre o cenário comercial atual, onde 

percebeu-se uma reação do mercado. Verificou-se a necessidade de aplicação em alocações de renda 

variável, já que a renda fixa esta estagnada. Nesta reunião foi analisado outras instituições para 

credenciamento e reavaliação das laminas atualizadas das demais. No credenciamento da Instituição Itaú 

Unibanco S.A. observou-se que é uma administradora e gestora de fundos com ampla atuação no mercado 

financeiro. Segue o Código de Ética e de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA entre outros próprios. 

Percebemos que a empresa mantem uma solidez referente a rotatividade de seus diretores, o que reflete em 

confiabilidade nas avaliações que o grupo disponibiliza. Há uma preocupação com a questão do 

armazenamento de dados, onde a empresa busca manter backup das informações e a confidencialidade das 

mesmas, como também, não permite o uso de smartphones e demais aparelhos no ambiente de trabalho 

como medida de segurança. A empresa foi avaliada como Mais Alto Padrão e obteve várias premiações. As 

equipes de análise, pesquisas e apoio apresentam um currículo adequado a área de atuação, transmitindo 

confiabilidade. Há uma Política de Profissionalização na Instituição. Gera relatórios sobre o mercado 

financeiro e econômico para informação a seus clientes. É analisada, digo, realizada analise pela área de 

risco para aplicação ou resgate dos recursos. Em análise aos fundos apresentados, verificou-se que estão em 

conformidade com as resoluções vigentes ao RPPS, percebemos que apresentam uma boa rentabilidade. O 

Comitê de Investimentos aconselhou o credenciamento desta instituição e a realizar investimentos nos 

fundos apresentados. Os fundos que atendem as resoluções para os RPPSs são Itaú Institucional Alocação 

Dinâmico II Renda Fixa FICFI e Itaú Institucional Ações Phoenix Fundo de Investimentos. O IPMAT estará 

providenciando a documentação necessária para o investimento nos fundos geridos pelo Itaú Unibanco, 

conforme aconselhado pelos membros do Comitê. Assim, sem mais assuntos a serem tratados e sem dúvidas, 

a reunião foi encerrada. O Srº Presidente do Comitê de Investimentos, José Carlos Cesário Pereira, 

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

secretária ad hoc e pelo Presidente do Comitê Srº José Carlos Cesáreo Pereira. 

 

 


