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Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Previdência dos Servidores
Municipais de Mandaguaçu-Paraná.

Aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e dezessete, nas dependências da Prefeitura Municipal de
Mandaguaçu, por volta das Q9:00h, reuniram-se os membros da Comissão do Conselho Gestor do Fundo de
Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguaçu, com a Diretoria, para juntos deliberarem sobre a
aplicação e a alocação dos recursos de acordo com a Resolução 3.922/1 0, do Conselho Monetário Nacional.
Nessa oportunidade foram apresentados relatórios detalhados referentes ao quarto trimestre de dois mil e
dezesseis, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações
dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos. Em 30112/20 16, o RPPS possuía
recursos financeiros na ordem de R$ 19.935.932,24 distribuídos da seguinte forma: 29,04% em IDK IPCA
2A; 26,78% em IRF-M 1+; 25,70% em IMA-B; 8,30% em IMA-B 5+; 0,00% em Multimercado; 7,87% em
IRF-M; 2,27% em IRF-M 1; 0,05% em disponibilidade financeira. Observado o comportamento das
aplicações no quarto trimestre, a rentabilidade ponderada da carteira ficou em 0,85% a/m, ou seja, acima
da média da meta atuarial que era de 0,723% a/mo Já no acumulado do ano, a rentabilidade ficou em 15,02%
a/a, também acima da meta que era de 12,64% a/a. Com os resultados positivos, deliberou-se pela aprovação
do relatório e pela manutenção das aplicações nos mesmos fundos de i vestimentos até que surja
necessidade de mudanças. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu, Nilson Neves de Souza,
secretariei em doc e lavrei a presente ata, que após lida e achada correta, vai ssi ada por mim e todos os
membros.
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