ATA DA 14a REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO IPSMGLL - INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS. Aos
vinte e tres dias do mes de dezembro de dois mil e dezenove, as dez horas na sala de reuniao 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 Administragao do IPSMGLL: Dirctoria
Executiva : Dirctor Presidcnte Pedro Antonio Ovelar Garcetc; Diretor Financciro e de Bencficios: Abel
Mendes Aveiro; o Diretor Contador e de Tesouraria Gilmarcos Jacques de Lima; o Conselho Curador:
Clodoaldo dos Santos; Lucelia Maria Ferreira Alves, Laidir Barros da Silva c Ildete Ferreira Cabral. O
Comitc de Investimento: Clodoaldo dos Santos; Abel Mendes Aveiro e Pedro Antonio Ovelar Garccte.
Conselho Fiscal : Fatima de Deus Souza Correa ; Lucas Cosme Cristaldo Barbosa; e Jose Aliendres
conforme convocagao enviada para cada membro. Pauta da Reuniao: Item 01 - Aprovagao da Politica
de Investimentos/2020. O Diretor Prcsidente do IPSGLL, nomcado por unanimidade pelos
conselhciros para presidir a reuniao, inicia apresentando o item 01. Apresentagao de dados referente
as contas do IPSMGLL, referente ao exercicio 2019. Analise das contribuigoes dos servidores e
patronal , receitas e despesas realizadas no exercicio, Processo de Aposentadoria e aplicagao dos
recursos e o saldo Financeiro. Apresentagao dos investimentos e saldo entre aplicagoes e conta
movimento. Apos a apresentagao do diretor presidente, cada membro presente na reuniao leu uma
parte da Politica Anual de Investimento para 2020. a qual foi apresentada com recurso de Data Show,
interrompendo para que ocorressem alguns esclarecimentos e discussoes. 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 Municipals de Guia
Lopes da Laguna/MS, com foco no cumprimento da Meta Atuarial definida para o ano de 2020 e tendo
em consideragao o cenario economico financeiro esperado, como de fato ja vem ocorrendo, desde o
inicio do ano de 2019 ate o momento. Os recursos financeiros administrados pelo IPSMGLL deverao
ser aplicados de forma a buscar um retomo superior ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. A Estrutura a
Amplo
Termo de Taxa de Juros Media calculara um indice ( pontos ) , que servira como parametro para a
definigao da Taxa Real de Juros ( Meta Atuarial ) que sera definida em uma escala entre 4, 61% a
5,89%, conforme o ANEXO I , da Portaria ME n 9 17 de 20 de maio de 2019 . Sera observada sempre a
adequagao do pcrfil de risco dos segmentos de investimento, e o perfil gestor de investimento,
Moderado com tendencia 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, a Projegao da Meta Atuarial. O presidente rcitera ainda que, a Politica de
Investimento - PAI/2020, do IPSMGLL tern como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicagoes dos
recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e bcneficiarios do regime, visando atingir a meta
atuarial definida para garantir a manutengao do seu cquilibrio economico financeiro e atuarial. Nao
havendo mais duvidas ou questionamentos, o Diretor Presidente do IPSMGLL, coloca em votagao a
manifestaram por
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Ildete Ferreira Cabral

Pedro Antonio Ovelar Garcete

