
Ata da rcuniio do Comit6 de Investimentos dos Recursos
Previdenci6rios do Fundo de Previddncia Social do
Municipio de Pirai, realizqda no dia I I de margo de 2014,
na forma abaixo:

Aos I I de margo de 2014, is nove horas, os membros do Comite de Investimentos dos Recursos

Previdenciiirios do Fundo de Previd€ncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no audit6rio do

Fundo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio Carcia da

Silveira no 15, Centro, Cidade de Piraf-RI, sob a presid€ncia da Carmen Maria Coelho Barbosa, e

os seguintes membros: Cl6udia Theodolo de Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o convidado,

Secretirio Municipal de Administrag6o - Paulo Mauricio Carvalho de Souza. Ap6s foi feita a

leitura do expediente que constou do seguinte: O cen6rio atual do mercado financeiro referente ao

exercfcio de 2014, bem como a Politica de lnvestimento para o referido exereicio, em observagio

aos limites dos recursos alocados de acordo com a resolugio CMN n'3922 de25lll/2010, seguir

as diretrizes para a gesteo das aplicagdes financeiras. Em anrilise a situagao atual dos montantes

existentes aplicados em cada Instituigeo Financeira, inclusive as carteiras dos investimentos, o

Secretirio Municipal de Adrninislragdo, Paulo Mauricio, Gestor do FPSMP, comentou as

tenddncias do mercado. e a necessidade de continuar a buscar novas carteiras de investimentos

visando mais garantia de rentabilidade dos recursos fmanceiros. Foi comentado pelos membros do

comit6, a impoftancia da verificagio dos limites das carteiras p€rante a Resoluglo, Politica de

lnvestimento , e a planilha contendo todos os montantes alocados por Instituigao Financeira,

inclusive as taxas praticadas no mercado financeiro, lembraram que os ciilculos dos limites

disponiveis para aplicagio devem ser recalculados para todas as operag6es, ou recursos

transferidos de um investimento para outro, mesmo porque houve uma redugEo no total do

patrim6nio do RPPS, e ainda comparar a taxa de administraglo. Terminada a leitura do expediente,

a Presidente passou para apreciagao e votagao das matdrias nele contidas. A permanancia das

mesmas carteinis de investimentos do FPSMP foi aprovada por unanimidade, direcionando os

saldos remanescentes em contas correntes, ou seja novos recursos, para Fundos cujo a carteira

utilizado o benchmark IRF-M I, e CDI, objetivando diversificar, pois os demonstrativos mensais

dos cenArios econ6micos, apresentados esttro evidentes de inc€rtezas da volatilidade do mercado,

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

segmentos das legislagoes obrigat6rias. A Presidente declarou encerrada a reuni6o, agradecendo a

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

Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes

Ckiudia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesquita


