
ATA N° 069 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2020/2022, DO FUNDO

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

MUNDO NOVO - MS.

Aos vinte e dois dias mês de novembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do

Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS,

localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 90, salas 3 e 5, centro de Mundo Novo-MS.

Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, às 10 horas, para deliberar sobre as

seguintes pautas: 1- Relatório Analítico de Investimentos em outubro de 2021. 2- Carteira de

Investimentos. 3- Aportes e 4- Política de Investimentos para o exercício de 2022. Estiveram

presentes Anderson Adnes Veloso, Volney Gonçalves Tibes, Paulo Sérgio Pimentel, João

Laertes da Costa, e Rogério Fernando Cavalcante. O presidente iniciou a reunião

apresentando o 1- Relatório Analítico em outubro de 2021, que apresentou os

investimentos em FUNDOS DE RENDA FIXA com retorno após as movimentações de

(aplicações e resgates), de -R$ 488.000,32, -1,14%, aplicações R$ 1.055.973,25 e resgates

RS 647.804,35, saldo atual R$ 42.248.900,08, relativo aos FUNDOS DE RENDA

VARIÁVEL, retorno após as movimentações de(aplicações e resgates), de -R$ 472.727,06,

-7,52%, não houve aplicações e resgates, saldo atual R$ 5.813.484,30. Fechando o mês de

outubro 2021, com Patrimônio Líquido de RS 48.062.384,38, sendo 87,90% em RENDA

FIXA e 12,10% em RENDA VARIÁVEL 2^ Carteira Investimentos verificando os

enquadramentos estando de acordo os Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política

de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR), Enquadramentos na Resolução

4.604 por Gestores, Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos, obteve uma

performance retorno e meta de rentabilidade acumulados em 2021, no mês, de retorno -RS

960.727.38. retorno acumulado -R$ 1.501.790,47, retorno em percentual no mês -1.96% e

retorno acumulado -3,06%. Seguindo o presidente informou sobre a pauta 3; Aportes que o

município efetuou durante o mês de outubro, os repasses dos parcelamentos CADPREV

n° 00118/2009 parcela n° 143 de 240, e n° 00310/2017 parcela n° 55 de 60. As partes dos

servidores e patronal/déficit das folhas da prefeitura, fundeb, assistência social e saúde de

setembro/2021, parte patronal/déficit das folhas da prefeitura, fundeb. e saúde de

agosto/2021, correções/atualizações da parte patronal/déficit das folhas da prefeitura,

fundeb e saúde de agosto/2021. Encerrou o mês de outubro/21 com todos os repasses das

contribuições das partes servidor/patronal/déficit das folhas da prefeitura, fundeb. saúde e



assistência social em dia. Concernente as contribuições do Fundo de Previdência (excesso

do teto), Câmara Municipal e TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do servidor Valdecir

Delmatta, cedido ao mesmo, foram efetuadas a competência de outubro/2021 das partes do

servidor/patronal/déficit. Tendo em vista as informações colhidas pelos membros do

comitê na participação do 3o Congresso Previdenciário de Investimentos da ABIPEM e

lives. após análise concernente à instabilidade que mercado financeiro vem passando, o

dinheiro novo fica reservado para os pagamentos das folhas dos inativos e pensionistas

subsequentes, em aplicação automática, conforme política de investimentos em DL Alusiva

a pauta 4- Política de Investimentos para o exercício de 2022, foi encaminha por e-mail aos

membros do Comitê para estudo e formatação nas reuniões vindouras. Concluído os

assuntos e sem mais nada a tratar, foi encerrou-se a presente reunião, onde lida a presente

ata, vai assinada pelos membros participantes.
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