
 
ATA DA REUNIÃO DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
CONSELHO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS- PARANÁ 
 

 Ao quinto dia do mês de fevereiro do ano de 2018, as 14 h, 

reuniram se na sala de reuniões do Paço Municipal sito a Rua 

Pastor Elias Abrahão nº22, Centro de Matinhos Paraná, O conselho 

Municipal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 

Matinhos, para a apresentação da AMX CAPITAL, consultoria de 

Investimentos contratada, foi proferida pelos economistas Fausto 

Curadi e Marcelo Weber. Ela foi dividida em três partes: política de 

investimentos, perspectivas econômicas e políticas e a carteira do 

Matinhos Prev, de 2017 e projeção para 2018. De acordo com os 

economistas, a política de investimentos de 2018 está em 

conformidade com a nova resolução CMN 4.604/17 e 

adequadamente formatada em termos legais. Sobre os limites de 

alocações, a PI está praticamente indexada com a resolução. As 

perspectivas econômicas e políticas para 2018 são otimistas, em 

linha com o mercado. O PIB, que cresceu em torno de 1% em 2017, 

provavelmente crescerá 2,7% em 2018 e 3% em 2019. A inflação 

está controlada, fechando o IPCA em 2,95% em 2017 e 

perspectivas de 3,95% em 2018. Em linha, a taxa SELIC também 

está bastante baixa: 7% a.a., com perspectivas de ir a 6,75% a.a na 

próxima reunião do COPOM. No front político, a análise é que, por 

mais que seja ano de eleição, principalmente após a condenação 

em 2ª instância do ex-presidente Lula, será um ano, salvo 

anormalidades, em que a política interfirará pouco na economia. A 

seguir, foi passado o fechamento da carteira do Matinhos 

Previdência. Foi alcançada a meta atuarial de 2017 (INPC + 6% 

a.a) inclusive, com 3.22 pp acima do mínimo. Para 2018, devido a 
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SELIC baixa e a conseqüente queda nos principais índices de 

dívida pública teremos um ano bastante desafiador. Hoje, 100% dos 

nossos recursos estão atrelados a fundos que pagam em 

consonância com a dívida pública (IMAs, IRF-Ms, Idka). Assim, as 

projeções para nossa carteira mostram que, em um cenário neutro, 

a carteira do MatinhosPrev alcançará 6,64% a.a. de rentabilidade, 

deixando a carteira como está. Isso é sensivelmente abaixo da 

meta atuarial, que será ao redor de 9,96% a.a nominal (6% a.a. + 

IPCA, de acordo com o Boletim Focus de 02/02/2018). Dessa 

forma, o conselho Municipal e Comitê de Investimentos decidiram 

iniciar um movimento de diversificação, focados em renda variável e 

instrumentos estruturados (artigo 8º da resolução 4.604/17) ao 

redor de 15% do nosso patrimônio líquido, sendo até 5% em 

Fundos Imobiliários (inciso IV, do artigo 8º da resolução 4.604) e 

10% em ações e multimercados (incisoI, II e III, do artigo 8º da 

resolução CMN 4.604/17). Ademais, ficou acertado de avaliarmos 

um treinamento, ao redor de 16 horas, com foco em certificação 

financeira, para membros do comitê de investimentos, conselho 

fiscal e conselho de administração nos próximos dias, para 

execução durante o mês de março/2018, conforme disponibilidade 

dos membros. Participaram ainda da reunião a presidente do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Matinhos, 

Elisiane dos Santos Ramos, a Diretora Financeira, Administrativa 

Previdenciária, Marlise Alboit Ramos e o servidor efetivo do 

Município, Ivo Mendes Junior. A Presidente do Conselho Angela 

Cristina Nepomuceno protocolou a saída do Conselho. Foi 
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comunicado também o pedido de alteração em Lei, dispondo sobre 

a composição do Conselho Municipal onde será acrescentado um 

representante do poder legislativo. Depois de perguntado se todos 

estavam de acordo com aprovação das mudanças, todos declaram 

que sim. Por fim e não existindo mais nenhuma manifestação deu 

se por encerrada a presente reunião da qual eu Hugo Pomin Neto 

Membro do Conselho Municipal, lavrei a presente Ata, que após 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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