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Lista de presença da sexta reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada aos 02 (dois) dias do 

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

Aplicações e Resgates, Explanação da Carteira, Avaliação de Administradora e Gestora de Fundo e seus 

fundos. Participantes: Andressa da Cruz, Anderson Wiens, Hermes Lima, José Carlos Cesario Pereira, 

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

Ata da sexta reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), aos 02 

(dois) dias do mês de agosto, às 14:00 (quatorze horas). A reunião iniciou-se com a explanação das 

aplicações e resgates realizados no mês de julho. Neste mês os fundos apresentaram rentabilidade positiva 

devido a uma estabilidade do mercado. Apenas um fundo, Brasil Portos, que ainda apresenta rentabilidade 

negativa. Com esta melhora do mercado estamos avançando para atingirmos a meta atuarial definida em 

nossa Política de Investimentos. Analisamos a documentação encaminhada pela Daycoval e pela 

JMalucelli. Ambas devem ser credenciadas. Os representantes do comitê solicitaram uma análise, por 

parte de nossa consultoria financeira, dos fundos apresentados por estas administradoras e gestoras com a 

nossa carteira, para que possamos ter uma visão de toda a carteira e se as aquisições dos fundos 

apresentados trarão vantagens ao Instituto, pois a análise individual não deixa claro a melhora que o 

fundo pode trazer à nossa carteira e se acompanha nossa estratégia de investimentos. Com todos os 

participantes de acordo com o que foi explanado 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 ad hoc e pela Diretora Presidente Srª 

Maria Silvana Buzato.   


