
Ata da reunido do Comir€ de lnvestimentos dos Recursos
Previdenciririos do Fundo de hevidOncia Social do
Municipio de Pirai, reali.ada no dia 04 de junho de 2014, na
forma abaixo:

Aos 04 de junho de 2014, as nove horas, os membros do comit€ de Investimentos dos Recursos
Previdenciririos do Fundo de Previd€ncia Social do lvlunicipio de Pirai reuniram-se no audit6rio do
Fundo de Previddncia Social do Municipic de pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio Garcia da
Silveira, n" 15, centro, cidade de pi€i-RJ, sob a presidcncia da carmen Maria coelho Barbosa" e
os seguintes membros: ciriLudia Theodoro <ie Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o convidaoo,

Secret6rio Municipal de Administrageo - paulo Mauricio carvalho de Souza. Ap6s foi feita a
leitura do expediente que ccnstor! do seguime: o cenfuio do merqado financeiro referente ao

exercicio de 2014; a Politica de invesdmento, em observagno aos limites dos recursos alocados de

acordo com a resolugio cMN no 3922 de zsill/2010, projetar a gesiio das aplicagoes

frnanceiras. Em anilise a siiuagio atual <ios rnontanres existentes apiicados em cada Instituiggo

Financeira. inclusive as carteiras dos investimentos. o Secretir.io Municipal de Administragao,

Paulo Mauricio, Gestor do FPSMP, juntamente com os membros co comitd de investimentos

expuser:lm a situageo do mercado financeiro que ainda 6 incerto, mas nos proximos meses os

investimentos IMA-B, provavelmente chegatdo o momento de realizar lucros para quem jri tem

recursos alocados, ou quem estiver totalmente fora podert direcionar para este tipo de

investimento. Em se tratando de recursos novos itao h6 necessidade de alocagio em fiudos

SELIC/CDI, mas podem ser direcionados para fundos da familia IRF-M. Comentaram da

importancia da verificagEo dos limites das carceiras perante a Resoluglo, e a politica de

lnvestimento conforme os montantes alocados por instituigdo Financeir4 compar:u:!s taxas enlxe

os fundos que s5o permitidos para RPPS, recalcular os limites disponiveis para aplicagdo para

quaisquer operagdes de investimento, e ainda comparar a taxa de administagdo. Terminada a

leitura do expediente, a Presidente passou D,ua apreciagdo e votag|o rlas mat6rias nele contidas. A
continuidade das carteiras existentes dos investiinentos do FPSMP, em fundos IMA-8, foi
aprovada por unanimidade, por6m direcionando os saldos remanescentes em contas conentes, ou

seja novos recursos, para Fundos com a cadeira lastreada no benchmark IRF-M 1, objetivando

diversificar, pois os demonstrativos mensais dos cenirios econ6micos, apresentados apostam

ainda incertezas da volatilidade do mercado, mas venficou-se que todas as aplicag6es financeiras

est6o sendo efetuadas em conformidade aos segmentos das legislag6es obdgat6rias. A Presidente

rieclarou encerrada a reuni6c, agradecendo a presenia de iodos os membros. E:l Carmen Maria

Coelho Barbosa Gomes, que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes

Cliudia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesquita


