
Ata da reuniao do Comite de lnvestimentos dos Recursos
Previdenci6rios do Fundo de previdEncia Social do
Municipio de Pirai, realizada no dia ll de agosto de 2014,
na forma abaixo:

Aos 11 de agosto de 2014, is nove horas, os membros do comit6 de Investimentos dos Recursos
Previdencidrios do Fundo de Previddncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no auditorio do
Fundo de hevid6ncia Social do Municipio de pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio Garcia da
silveir4 no 15, centro, cidade de Pirai-RI, sob a presiddncia da carmen Maria coelho Barbosa e

os seguintes membros: cl6udia Theodoro de Moraes, Mauri silva de Mesquit4 e o convidado,
Secretdrio Municipal de AdministragEo - Paulo Maurfcio carvalho de Souza. Ap6s foi feita a
leitura do expediente que constou do seguinte: o cen6rio do mercado financeiro referente ao

exercicio de 2014; a Politica de Investimeoto, em observagdo aos limites dos recursos alocados de

acordo com a resolugSo cMN n" 3922 de 2s/11/2010, projetar a g"steo das apfica96es

financeiras. Em anrilise a situaqao atual dos montantes existentes aplicados en,cada Instituigiio
Financeira, inclusive as carteiras dos investimentos, quanto a situagdo do mercado financeiro que

ern observagao ao mos de julho os desempenhos dos investinentos indexadps - MA-B, oo
momento voltaram a apresentar cotagoes mais favor6veis para reati"ar lucros paa qucm j6 tern
recursos alocados. Em se tratando de recursos novos podem ser feitos alocagoes em fundos

sELIc/cDI, ou dhecionados para findos da farnilia IRF-M. o comitO de poHtica Monehiria
(Copom) manteve a taxa de juros inalterada em i 1,00% aa. Foi verificado os limitBs das carteiras
perante a Resolug6o, e a Politica de Investimento conforme os montantes alocados por Instituigio
Financeira, comparararn as taxas entre os fundos que sio perrritidos para RppS, e recalcularam os
limites disponiveis para todos os investimentos; inclusive comparaxam as taxas de administraq6o.

Terminada a leitra do expediente, a Presidente passou para apreciaglo e votaglo ,us mat€rias nele
contidas. A p-erman&rcia rb< carteiras existentes dos investimentos do FpsMp. em fimdos

IMA-B, foram aprovadas por unanimidade, exclusive os saldos remanescentes em contas

correntes, ou o ingresso de novos recursos! que devem ser aplicados em Fundos com a carteira

lastreada no benchmark IR-F-M 1, ou cDI, dependendo do limite disponivel na legislagio
objetivando diversificar. os demonstrativos monsais dos ceniirios econ6micos, apresentaram um
ambiente inflacionfrio com volatilidade de mercado ern deflagdo no m6s anterior, mas verificou-
se que todas as aplicagOes financeiras estio sendo efetuadas em conformidade aos segmentos das

legislag6es obrigat6rias. A Presidente declarou enoorrada a reu.itro, agradecendo a presenga de

todos os mombros. Eu, Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes, que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa

Cl6udia Theodoro de Moraes

Mauri Silva de Mesouita


