
Ata da reunieo do Comit0 de I-nvestimentos dos Recursos
Previdenciiirios do Fundo de Previd€ncia Social do
Municipio de Pirai, rcalizzda no dia 10 de novembro de

2014, na forrra abaixo:

Aos l0 de novembro de 2014, is dez horas, os membros do ComitC de Investimentos dos

Recursos Previdencirlrios do Fqndo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no

audit6rio do Fundo de Previd6ncia Social do Munioipio de Piral, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio

Garcia da Silveira, n' 15, Cento, Cidade de Pirai-RJ, sob a presiddncia da Carmen Maria Coelho

Barbosa, e os seguintes membros: Clludia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o

oonvidado, Secretririo Municipal de Administrag6o - Paulo Mauricio Carvalho de Souza. Ap6s foi

feita a leitura do expediente que constou do seguinte: O ceniirio do mercado financeiro referente ao

exercicio de 2014; a Politica de Investim€nto, em observagio aos limites dos recursos alocados de

acordo com a resolugdo CMN n" 3922 de 25111/2010, projetar a gestio das aplicag6es

financeiras. Em andlise a situagio atual dos montantes exist€ntes aplicados em cada Instituigeo

Financeira, inclusive as garteiras dos investimentos, quanto ao mercado financeiro que em

observatEo aos mes€s anteriores os desempenhos dos investirnentos indexados ao IMA-B,

apresentaram algumas cotagoes negativas. Em se hatando de recursos novos podem ser feitos

alocagOes em fundos SELIC/CDI, ou direcionados para fundos da familia IRF-M. O Comit6 de

Politica Monetriria (Copom) elevou a taxa de juros para ll,25o/o aa. Foi verificado os limites das

carteins perante a Resolugio, e a Politica de Investimeno conforme os montant€s alocados por

Instituigao Financaira, compararam as taxas enfe os frudos que s6o permitidos para RPPS, e

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

administragao. Terminada a leitura do expediente, a Presidente passou panl aprecisgeo e votagSo

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

remanescentes em contas correntes, ou o ingresso de novos reoursos, que devem ser aplicados em

Fundos com a oarteiras lasteadas no benchmark IRF-M 1, ou CDI, dependendo do limite

disponivel na legislagio objetivando diversificar. Os demonstrativos mensais dos cen6rios

econ6micos, apresentaram um ambiente inllacionririo com volatilidade do mercado em deflagio

no m6s anterior, verificou-se que todas as aplicag6es financeiras estio sendo efetuadas ern

conformidade aos s€gm.entos das legislag6es obrigat6rias. A Presidente declarou encetrada a

reuniio, agradecendo a presenga de todos os membros. Eu, Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes,

oue subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes

Cl6udia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesouita


