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Lista de presença da terceira reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada aos 03 (três) dias 

do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), nas dependências do Instituto de Previdência de Almirante 

Tamandaré, sito à Travessa Paulo Bini, 27, Vila Rachel, Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: 

Aplicações e Resgates, Explanação da Carteira pela Consultoria. Participantes: Andressa da Cruz, Hermes 

Lima, José Carlos Cesario Pereira, Fabio Augusto da Silva, Ernesto Antonio Rossi, Maria Silvana Buzato, 

Michelle Goinski. 

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

03 (três) dias do mês de maio, às 14:00 (quatorze) horas. A reunião iniciou-se com a Diretora Presidente 

explanando a pauta da reunião e apresentando o Sr Lauter Ferreira, consultor da empresa XP 

Investimentos e também que o consultor Matheus explanaria a carteira atual do Instituto. O Sr Lauter 

apresentou-se e começou a explanar sobre a XP Investimentos. Busca a proximidade com o cliente 

oferecendo transparência nas ações e uma ampla variedade de produtos no mercado financeiro. Oferece 

departamento especializado para os RPPSs, buscando manter a carteira dentro da Resolução vigente e a 

melhor alocação de fundos visando sempre a meta atuarial. Diariamente realiza-se analises dos cenários 

nacional e internacional, dos fundos, das instituições, verificando se os mesmos atendem as normas 

estabelecidas. É realizada análise individual para cada instituição atendida, buscando as melhores 

alocações de acordo com o que o instituto apresenta atualmente. A XP apresenta um leque amplo de 

fundos para os RPPSs, abrangendo vários artigos da Resolução. Apresentou prospecto resumido dos 

fundos disponíveis e seus principais dados. Os membros do Comitê manifestaram satisfação na 

apresentação da empresa, deixando em aberto a possibilidade de alocação mediante análise aprofundada 

dos fundos apresentados. Durante toda a apresentação os membros interagiram, perguntavam e sanavam 

suas dúvidas. Assim, o Sr Lauter finalizou sua apresentação, deixando seu contato para maiores 

esclarecimentos que surjam no decorrer da análise. Após o Sr Matheus, de nossa consultoria financeira, 

deu breve explanação sobre a XP Investimentos, fornecendo análise técnica da empresa para os membros. 

Apresentou a carteira atual do IPMAT, com os pontos, na, digo, que na visão da Credito & Mercado, 

precisam ser analisados. Mostrou as rentabilidades negativas e indicou o investimento em ações – renda 

variável, o que no cenário atual, mostra melhor rentabilidade. Ressaltou que o Instituto esta arriscando 

mais e investindo na renda variável. Também, que devemos estar atentos diariamente ao cenário nacional, 

pois como este é ano político e de copa do mundo, torna-se muito instável e de difícil analise a longo 

prazo. Qualquer notícia diferente pode causar mudanças grandes no cenário econômico, afetando a 

carteira drasticamente. Os membros e equipe do IPMAT solicitaram analises de alguns fundos que tem 

interesse no momento, sendo informado que a análise ficaria disponível no site da Credito & Mercado, 

onde cada membro tem seu próprio acesso. Ficando dúvidas, deveriam solicitar mais esclarecimentos ao 

consultor Matheus. Assim, finalizou-se esta e sem mais dúvidas por parte dos membros, passou-se a 

explanação das aplicações e resgates realizados no mês anterior e sua destinação. No mês de abril houve 

um aumento considerável nas operações de resgate e aplicação. Primeiramente, pela aprovação de novos 

fundos e visualização de fundos com rentabilidade negativa. Optou-se pela retirada com cautela dos 

fundos antigos e com rentabilidade negativa e aplicação cautelosa nos novos fundos, observando a 

rentabilidade e cenário econômico. Qualquer observação que mostrasse que não estava sendo uma boa 

realização estas ações, deveria se convocar o comitê e buscar novas alternativas. Realizou-se a análise da 

documentação do Banco do Brasil e seu credenciamento optando-se por análise profunda dos fundos para 

decisão de aplicação ou não. 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.   


