ATA N.º 02/2016 - IPSMGLL-

INSTITUTO DE PREVIDENCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, as oito horas da manhã, reuniram
se na sala do IPSMGLL- Instituto

de Previdência dos Servidores

Municipais de Guia Lopes da

Laguna a diretoria do IPSMGLL: o Diretor Presidente Pedro Antonio Ovelar Garcete;
de Benefícios e Finanças Abel Mendes Aveiro;

o Diretor

e o Diretor Contador e de Tesouraria Sebastião

de Deus Souza. Os conselheiros do Conselho Curador: Clodoaldo dos Santos; Ramão Franco
Ramires; e Laidir Barros da Silva. Os conselheiros do Conselho fiscal:
Barbosa; José Aliendres;

Lucas Cosme Cristaldo

e Fátima de Deus Souza Corrêa, convocados pela Diretoria

Executiva

e pelo presidente do Conselho Curador do IPSMGLL Clodoaldo dos Santos para a apresentação
da POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS

- PAI 2017. O Diretor Presidente informou que a PAI

2017 tornou-se mais completa, com o intuito de atender o novo Demonstrativo da Política de
Investimento - DPIN. O novo DPIN exigira mais informações a respeito da análise e perspectiva
macroeconômica

para 2017, além de informações sobre a gestão do RPPS tal como: A

estrutura da gestão dos investimentos, a situação atuaria! e financeira

do RPPS, a definição da

escolha do cargo do responsável pelo RPPS, se o perfil de investidor do RPPS é aderente ao seu
objetivo que é cumprir a meta atuaria!; se a data do vencimento dos investimentos do RPPS é
aderente

as suas obrigações previdenciárias. Com relação à estratégia de investimento

a PAI

2017 os conselheiros e a diretoria do IPSMGLL decidiram por unanimidade que permanecerá a
mesma em relação à PAI 2016. Quanto ao Perfil do Investidor, o IPSMGLLL terminou o ano de
2016 com o PERFIL 04 - MODERADO COM TENDENCIA CONSERVADORA,conseguindo até o dia
trinta de dezembro de 2016 a rentabilidade de 15,76% superando a Meta Atuaria! de 2016 que
fechou em 12,63%, sendo assim, o IPSMGLL conseguiu cumprir a Meta Atuaria!. Foi decidido
que o IPSMGLL manterá o mesmo perfil, considerando
atualmente o Brasil vem atravessando.
dia

trinta

de abril

a instabilidade

política e econômica que

Como o SPPS prorrogou o prazo do NOVO DPIN para o

de 2017 provavelmente

haverá

atrasos no levantamento

de novas

informações que serão solicitadas no NOVO DPIN. Não havendo mais nada a ser tratado, o
Presidente

do Conselho Curador Clodoaldo dos Santos agradece a presença

Diretor Presidente

do IPSMGLL, também agradeci a presença e participação de todos e lavrei
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