
Ata da reuniio do Comitd de Investimentos dos Recursos
Previdenci6rios do Fundo de Previd€ncia Social do
Municipio de Pirai, realizada no dia 06 de maio de 2014, na
forma abaixo:

Aos 06 de maio de 2014, es nove horas e trinta minutos, os membros do Comit€ de Investimentos

dos Recursos Previdenci6rios do Fundo de Previd€ncia Social do Municfpio de Pirai, reuniram-se

no audit6rio do Fundo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz

Ant6nio Garcia da Silveir4 n" 15, Centro, Cidade de PiraiRJ, sob a presid€ncia da Carmen Maria

Coelho Barbos4 e os seguintes membros: Cliudia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquita,

e o convidado, Secretario Municipal de AdministragSo - Paulo Mauricio Carvalho de Souza. Ap6s

foi feita a leitura do expediente que constou do seguinte: O cenirio atual do mercado financeiro

referente ao exerclcio de 2014, bem como a Politica de lnvestimento para o referido exercicio, em

observag6o aos limites dos recursos alocados de acordo com a resolugao CMN n'3922 de

25llll20l0, estabelecer as melhores diretrizes para a gest5o das aplicagOes financeiras. Em anilise

a situagAo atual dos montantes existentes aplicados em oada Instituigeo Financeira, inclusive as

carteiras dos investimentos, o Secretiirio Municipal de Adrninisnag6o, Paulo Mauricio, Cestor do

FPSMP, comentou as tend€ncias do morcado, e a necessidade de continuar a buscar novas

caneiras de investimentos visando mais garantia de rentabilidade dos recursos financeiros. Foi

comentado pelos mernbros do comit6, a import6ncia da vorificagtro dos limites das carteiras

perante a Resolugdo, Politica de Investimento, e a planilha contendo todos os montantes alocados

por Instituigdo Financeir4 inclusive as taxas praticadas no mercado financeiro, lembraram que os

crflculos dos limites disponiveis para aplicagSo devem ser recalculados para Odas as operag6es,

ou recursos transferidos de um investimento para outro, mesmo porque houve uma redugdo no

total do patrim6nio do RPPS, devido a desvalorizagio das carteiras compostas pelo IMA-B' e

ainda comparar a taxa de administrageo. Terminada a leitura do expediente, a Presidente passou

para apreciagio e votagao das matdrias nele contidas. A permanEncia das mesmas carteiras de

investimentos do FPSMP foi aprovada por unanimidade, direcionando os saldos remanescentes

em contas corentes, ou seja novos recursos, para Fundos com a carteira lastreada no benchmark

IRF-M l, e CDI objetivando diversificar, pois os demonstrativos mensais dos cenirios

econ6micos, apr€sentados esteo evidentes de incertezas da volatilidade do mercado, mas

verificou-se que todas as aplicag6es financeiras estilo sendo efetuadas em conformidade aos

segmentos das legislagdes obrigat6rias. A Presidente declarou encerrada a reuniio, agradecendo a

presenga de todos os membros. Eu, Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes, que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes

Cliudia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesquita


