
Ata da reunieo do Comi€ de Investinentos dos Recursos
PrevidenoiArios do Fundo de Previd&rcia Social do
Municipio de Pirai, realizada no dia 10 de julho de 2014, na
forma abaixo:

Aos 10 de julho de 2014, as dez horas, os membros do Comit6 de Investimentos dos Recursos

Previdenci6rios do Fundo de Previd6ncia Sociel 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, no 15, Centro Cidade de Pirai-RJ, sob a presid6ncia da Carmen Maria Coelho Barbosq e

os seguintes membros: Cliudia Theodoro de ll{oraes, Mauri Silva de Mesquitq e o convidado,

Secretirio Municipal de Administra*5o - Paulo Mauricio Carvalho & Souza. Ap6s foi feita a

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

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

acordo com a resolugeo CMN n" 3922 de 25l|ll201}. projetar a gesteo das aplicagdes

financeiras. Em anrilise s situagao atual dos montantes existentes aplicados em cada InstituigSo

Financeira, inclusive as carteiras dos investimentos, o Secret6rio Municipal de Administragio,

Paulo Mauricio, Gestor do FPSMP, juntamente com os membros do comi€ de investimentos

expuseftlm a situagao do mercado financei:'o que aiitda d inceto, em observagio ao m6s de junho

os desempenhos dos investimentos indexados ao i1\{A-8, no momento voltaram a apresentar

cotag6es desf,avoriveis para realizar iucros para quem j6 tem recwsos alocados. Em se tratando de

recursos novos podem ser feitos alocag6es em fundos SELIC/CDI, ou direcionados para firndos da

familia IRF-M. Comentaxam da import6ncia da verificagSo dos iimiGs das carteiras perant€ a

Resolugeo, e a Politica de Investimento conforme os montantes alocados poi Instituigeo

Financeira" compararam as taxas entre os firndos que s5o permitidos para RPPS, recalculararr' os

iimites disponiveis das aplicag6es financeiras, levando em consideragdo a melhor taxa de

administrag.no. Terminada a leitura do expeCierte, a Presidente passou para apreciagio e votagao

das materias nele contidas. A continuidade das carteiras existentes dos investimentos do FPSMP,

em fundos IMA-B, foi aprovada por unaninddade, pordm direcionando os saldos remanescentes

em contas correntes, ou seja novos recursos, para Fuedos com a carteira lastreada no benchmark

IRF-M I, ou CDI dependendo do limite disoonivel na iegislagio, objetivandc diversificar pois cs

<iemonsnativos mensais dos cen6rios econ6micos. apresentados aposvrm ainda incertezas da

volarilidade do mercado, apesar da defiagiic no .-n6s a:rterior, verificou-se que todas as aplicagOes

financeiras estiio sendo efet'.radas em conformidade aos segmentos das legislag6es obrigat6rias- A

Presidente declarou encerrada a reuniSo, agradecendo a presenga de todcs os membros. Eu, Carmen

Maria Coelho Barbosa Gomes, que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coeiho Barbosa Gornes

Cl6udia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesquita


