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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPALS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS
C.N.P.J.12.986.926/0001-87

ATA N.3 13/2020
REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO- 28/12/2020

No dia vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sala do IPSMGLL -
Instituto de Previdencia dos Servidores Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS, as
15h, reuniram-se a diretoria do IPSMGLL: Pedro Antonio Ovelar Garcete, Abel Mendes
Aveiro e Gilmarcos Jacques de Lima, com os Conselheiros do Conselho Curador: Lucelia
Maria Ferreira Alves, Jose Aliendres, Clodoaldo dos Santos, Sebastiao de Deus Souza,
lldete Ferreira Cabral, e Laidir Barros da Silva, bem como os conselheiros do conselho
Fiscal representado pelos servidores: Lucas Cosme Cristaldo Barbosa, Elizangela Correa
A. dos Santos e Euza Acosta de Almeida. A presente reuniao tratar da seguinte pauta:
1. Deliberagao e aprovagao da PAI - POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2021, do
IPSMGLL - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Guia Lopes da
Laguna/MS. 0 Diretor Presidente do IPSGLL, nomeado por unanimidade pelos
conselheiros para presidir a reuniao, inicia apresentando a Politica Anual de
investimento para 2021 a qual foi apresentada prestando alguns esclarecimentos aos
conselheiros. O Diretor Presidente do IPSMGLL explica que a PAI objetiva estabelecer
as diretrizes e linhas gerais de procedimentos que nortearao os investimentos do RPPS

- Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio de Guia Lopes da Laguna - MS,
IPSMGLL - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Guia Lopes da
Laguna/MS, com foco no cumprimento da Meta Atuarial definida para o ano de 2021 e
tendo em considerarao o cenario economico financeiro esperado, como de fato ja vem
ocorrendo, desde o inicio do ano de 2020 ate o momento. Os recursos financeiros
administrados pelo IPSMGLL deverao ser aplicados de forma a buscar urn retomo

superior ao fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica -IBGE. A Estrutura a Termo de Taxa de
Juros Media calculara urn indice (pontos), que servira como parametro para a definigao
da Taxa Real de Juros (Meta Atuarial ) que sera definida da seguinte forma, em
conformidade com a PAI/2021: Por exigencia normativa, a Taxa de Juros Atuarial
diminuiu de 5,87% para 5,42 %, conforme descrito na pagina 09. A inclusao de
aplicagao minima de 1,00% (estrategia alvo) em: Fundo em indice de Renda Variavel;
Fundo em Agoes; Fundo Multimercado; e Fundo Agoes no Exterior - BDR. conforme
descrito na pagina 189. A redugao do Limite Superior em Benchmark conservador.
Uma pequena redugao do Limite Superior em indices de Renda Fixa de Longo Prazo. A
elevagao ate o limite permitido para indices de Renda Variavel e no Exterior; tudo em
conformidade com a descrigao na pagina 191. Do lado economico, a politica fiscal
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brasileira e a perspectiva de eleva$ao da Taxa de Juros (Selic). Conforme descrito na

pagina 44. Sera observada sempre a adequate* do perfil de risco dos segmentos de
investimento, e o perfil gestor de investimento, Moderado com tendertcia a ser
Arrojada. Alem disso, devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de
investimentos c de liquidez adequada ao atendimento dos compromissos atuariais.
Conforme a PAI, e a Proje^ao da Meta Atuarial. 0 presidente reitera ainda que, a

Politica de Investimento - PAI/2021, do IPSMGLL tern como objetivo estabelecer as
diretrizes das aplicafoes dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e
beneficiarios do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a

manutengao do seu equilfbrio economico financeiro e atuarial. Nao havendo mais

duvidas ou questionamentos, o Diretor Presidente do IPSMGLL, coloca em vota?ao a

PAI - POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2021, do IPSMGLL - Instituto de
Previdencia dos Servidores Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS. Todos os
conselheiros presentes votaram por unanimidade pela aprova^ao da - POLITICA

ANUAL DE INVESTIMENTOS/2021, do IPSMGLL. Nao havendo mais nada a tratar Ey,
lldete Feixeira Cabral, lavro e assino essa ata.SlJUCt
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