
ATA DA 20a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPSMGLL -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES

DA LAGUNA/MS. Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às

quinze horas, na sala do IPSMGLL, localizada na Prefeitura Municipal de Guia Lopes da

Laguna/MS, na Rua Adalberto de Menezes, 208, Vila Planalto, reuniu-se o Conselho de

Administração do Regime o IPSMGLL: Diretória Executiva: Diretor Presidente Pedro

Antonio Ovelar Garcete; Diretor Financeiro e de Benefícios: Abel Mendes Aveiro. Conselho

Curador: Clodoaldo dos Santos; Laidir Barros da Silva; Euza Acosta de Almeida; Carlota de

Souza Oliveira e Maria Fátima Ferreira Lima. Comité de Investimento: Clodoaldo dos

Santos; Abel Mendes Aveiro e Pedro Antonio Ovelar Garcete. Conselho Fiscal: Fátima de

Deus Souza Corrêa; Lucas Cosme Cristaldo Barbosa; José Aliendres e Maria Aparecida

Cabral de Oliveira, conforme convocação enviada para cada membro. Pauta da Reunião: Item

01 - Apresentação do Comité de Investimento e seus membros; Item 02 - Aprovação da

Política de Investimentos por todos os conselheiros. 03 - Assuntos Gerais. O Diretor

Presidente do IPSGLL, nomeado por unanimidade pelos conselheiros para presidir a reunião,

inicia apresentando o item 01 da pauta. Informa que a Política de Investimento foi elaborada

conforme o conhecimento de todos, no prazo regulamentar, e aprovado pelo Conselho

Curador conforme consta na Ata n.° 02, de cinco de janeiro de dois mil e dezessete, no

entanto, por exigência da legislação, foi necessária a criação do Comité de Investimento, o

qual foi criado no dia vinte e seis de setembro de 2017, por meio do Decreto n.° 051/2017. A

nomeação dos membros do Comité de Investimento do IPSMGLL ocorreu por meio do

Decreto 052/2017, para o mandato de três anos, com início em 26 de setembro de 2017 e

término em 26 de setembro de 2020, formado por Clodoaldo dos Santos; Pedro Antonio

Ovelar Garcete e Abel Mendes Aveiro. Informa ainda que, por exigência da legislação é

necessário que a PAI - Política Anual de Investimento de dois mil e dezessete seja aprovada

pelos membròsdo Conselho de Administração, inclusive do Comité de Investimentos. Laidir

Barros da Silva enfatizou a importância da criação do Comité de Investimentos, o qual atuará

com participação dos Conselheiros, para avaliar a rentabilidade e subsidiar as decisões do

Conselho de Administração. Clodoaldo dos Santos enfatizou que a Política de Investimentos é

definida pelo Conselho de Administração, mas a execução é uma tarefa do Gestor, pois a área

técnica precisa ter liberdade para atuar, dentro dos limites aprovados para a política de

investimentos. A seguir foi apresentado o Item 02 - PAI- Política Anual de Investimento.
Cada membro presente na reunião leu uma parte da Política Anual de Investimento, a qual foi
apresentada com recurso de Data Show, interrompendo para que ocorressem alguns

esclarecimentos e discussões. Após o término da leitura Abel Mendes Aveiro sugeriu que a

Política de Investimentos fosse aprovada e relembrou que caso necessário o Conselho poderia

alterar a Política. Como não houve nenhuma alteração justifica o seu pedido de aprovação. O

Diretor Presidente do IPSMGLL explica que a PAI objetiva estabelecer as diretrizes e

linhas gerais de procedimentos que nortearão os investimentos do RPPS - Regime

Próprio de Previdência Social do Município de Guia Lopes da Laguna - MS, IPSMGLL,

com foco no cumprimento da Meta Atuarial definida para o ano de 2017 e tendo em

'-MW íI v consideração o cenário económico financeiro esperado, como de fato já vem ocorrendo, desde

, o início do ano de 2017. Esta reunião de fato ocorreu para o devido enquadramento legal e

participação de todos os membros do Conselho de Administração na sua aprovação. Os
recursos financeiros administrados pelo IPSMGLL deverão ser aplicados de forma a buscar
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um retomo superior ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mais 6% a.a.,
observando- se sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento. Além
disso, devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez
adequada ao atendimento dos compromissos atuariais. Conforme a PAI, a Projeção da Meta
Atuaria. Não havendo mais dúvidas ou questionamentos, o Diretor Presidente do IPSMGLL,
coloca em votação a aprovação da PAI - Política Anual de Investimento de dois mil e
dezessete, explicando que a votação será realizada por contraste, devendo no ato de votação,
serem levantados os braços. Todos levantaram o braço, aprovando por unanimidade a PAI -
Política Anual de Investimento de dois mil e dezessete. No item 03 — Assuntos Gerais, o
Diretor Presidente do IPSMGLL esclarece que a contribuição previdenciária do poder
executivo - ente referente ao mês de setembro ainda não foi depositado, mas o ente já foi
notificado e se comprometeu em depositar no início de outubro de 2017, com juros e
encargos, conforme consta na legislação. Os trabalhos foram encerrados às 17h30min. Nada
mais a ser tratado, eu, Laidir Barros da Silva , lavrei a presente ata que deverá ser assinada
pelos Conselheiros presentes.
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