
Ata da reuni6o do Comite de lnvestimentos dos Recursos
Previdenciiirios do Fundo de hevidCncia Social do
Municipio de Pirai, realizada no dia 08 de dezembro de
2014, na forma abaixo:

Aos 08 de dezembro de 2014, is oito horas, os membros do comitd de lnvestimentos dos

Recursos Previdenciiirios do Fundo de Previddncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no

audit6rio do Fundo de Previd€ncia Social do Municipio de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio

Garcia da Silveira, n' 15, centro, cidade de Pirai-RJ, sob a presidOncia da carmen Maria coelho

Barbosa, e os seguintes membros: Cl6udia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquit4 e o

convidado, Secre&i.rio Municipal de AdministragSo - Paulo Mauricio carvalho de Souza. Ap6s foi
feita a leitura do expediente que constou do seguinte: O ceni{rio do mercado furanceiro referente ao

exercicio de 2014; a Politica de Investimento, em observagio aos limites dos recursos alocados de

acordo com a resolugEo CMN n" 3922 de 25/lll20l0, projetar a gesteo das aplicagoes

financeiras. Err anflise a situatao atual dos montantes existentes aplicados em cada Instituigao

Financeira, inclusive as carteiras dos investimentos, quanto ao mercado financeiro em observag6o

aos meses anteriores os desempenhos dos investimentos indexados ao IMA-B, aprcsentaram

algumas cotag6es negativas. Em se tatando de recursos novos podem ser feitos alocag6es ern

fundos SELIC/CDI, ou direcionados para fundos da familia IRF-M. O Comi€ de politica

Monetiria (Copom) alterou a taxa de jwos de 11,25% aa, para 1I,75%o aa. Foi verificado os limites

das carteiras pemnte a Resolugdo, e a Politica de Investimento conforme os montantes alocados

por Instituigao Financeira, compararam as taxas ente os fimdos que sio permitidos para RppS, e

recalcularam os limites disponiveis para todos os investimentos, comparaEm as taxas de

administrqgdo. Terminada a leitura do expediente, a Presidente passou para apreciateo e votag6o

das mat6tias nele contidas. Foram aprovadas por unanimidade, inclusive os saldos

rqnanesc€ntes em contas corentes, ou o ingresso de novos recursos, que dwem ser aplicados em

Fundos com a carteiras lasteadas no benchmark IRF-M 1, ou CD! dependendo do limite

disponivel na legislagtro objetivando diversificar. Os demonstrativos mensais dos cenririos

econ6micos, apresentaram um ambiente inflacion6,rio com volatilidade do mercado em alta no

m6s de novembro, verificou-se que todas as aplicag6es financeiras est6o sendo efetuadas em

conformidade aos s€grnentos das legislagSes obrigat6rias. A Presidente declarou encerrada a

reuniiio, agradecendo a presenga de todos os membros. Eu, carmen Maria coelho Barbosa Gomes.

que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes

Cl6udia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesouita


