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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 nove de julho de dois mil e dezesseis nas dependências da Prefeitura Municipal de
Mandaguaçu, por volta das 09:00h, 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 três mil
novecentos e vinte e dois, do Conselho Monetário Nacional-CMN. Nessa oportunidade foram
apresentados relatórios detalhados referentes ao segundo 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 30/06/2016, a alocação de
recursos por gestor era de 54,75% com a CEF, 45,16% com o BB, e 0,09% em disponibilidade de
caixa. O RPPS possuía R$ 8.917.860,11 aplicados em Irf-Ml, R$ 4.832.467,64 em Ima-B5 e
R$4.047.673,76 em IDK IPCA 2A. Observado o horizonte do segundo trimestre, a rentabilidade
ponderada da carteira ficou abaixo da meta atuarial em 0,01% da estipulada para o exercício, que
era de no mínimo IPCA+6% a/a. Já no horizonte semestral, a rentabilidade ficou acima em 0,01 %.
Ficando claro que nesse ritmo será difícil atingir as metas definidas para o exercício, deliberou-se
pela mudança imediata do modelo de aplicação, determinando que deve haver maior diversificação
da carteira para alcançar e se possível, ultrapassar a meta atuaria!. Ficaram definidos também novos
percentuais aproximados de distribuição entre as aplicações, sendo: 30% em IRF-M Total; 35%
em IMA-B Total; 30% em IDKA IPCA 2A; e 05% para outras aplicações como BB IPCA+6 e
Multimercado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Nilson Neves de Souza,
secretariei em doc e lavrei a presente ata, que após lida e achada correta, vai assinada por mim e
todos os membros.
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