
Ata da reunieo do Comit€ de lnvestimentos dos Recursos
Previdenciririos do Fundo de previdOncia Social do
Muicipio de Pirai, ralizaAa no dia 1l de setembro &
2014, na forma abaixo:

Aos 11 de setembro de 2014, is dez horas, os membros do Comi€ de Investimentos dos Recursos

Previdenciririos do Fundo de Previddncia Social do Mrmicipio de Pirai, reuoiram-se no audit6rio do
Fundo de hevid6ncia Social do Municipio de pirai situado na Rua Dr. Luiz Art6nio Garcia da
Silveira" n' 15, centro, cidade de Pirai-RJ, sob a presiddncia da carmen Maria coelho Barbosa, e

os seguintes membros: ckludia Theodoro de Moraes, Mauri silva de Mesquita, e o convidado,

Secretiirio Municipal de Administrageo - paulo Mauricio cawalho de souza. Ap6s foi feita a
leitura do expediente que constou do seguinte: O cenririo do mercado financeiro referente ao

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

acordo com a resolug6o cMN n' 3922 de 25/ll/zolo, projetar a gestao das aplica46es

financeiras. Em andlise a situaglo atual dos montantes existentes aplicados em cada Instituigao

Finaaceira, inclusive as carteiras dos investimentos, quauto ao mercado financeiro que em

observageo ao m€s de agosto os desempelhos dos investimentos indexados ao IMA-B,
apresentaram cotagoes em alta para realizar lucros para quem j6 tem recursos alocados. Em se

trat4ndo de recursos novos podem ser feitos alooag6es em fundos SELIC/CDI, ou direciouados

par4 firndos da familia IRF-M. o comit6 de politica Monet6rira (copom) manteve a taxa de juos
inalterada em 1 l,00% aa Foi verificado os limites d,s carteiras perante a Resolugao, e a polftica

de Investimento conforme os montantes alocados por Instituigdo Financ€ira, compararam as taxas

enfe os fundos que s6o permitidos para RPPS, e recalculanm os lirnites disponfueis para todos os

inr;rcstime4o. s, inclusive compararam as taxas de adminisrageo. Terminada a leitura do

expedibnto,,, a h:esidente passou para apreciagao e votagao das marcrias nele contidas. o
remanejamento de at6 20vo das carteiras existentes dos investimentos do FpsMp, em firndos

IMA-B, para firndos IRF-M 1, foram aprovadas por unanimidade, inclusive os saldos

remanescgntes em contas correntes, ou o ingresso de novos r@ursos, devem ser aplicados em

Fundos coma carteira lasheada no benchmark IRF-M 1, ou cDl dependendo do limite disponivel

na legislag?io. objetivando diversificar. A migrageo das carteiras devem ocorrer tro momento qn
que houver a valorizaqiAo das quotas. Os demonsFativos mensais dos cen6rios econdmicos

apresentaram urn ambiente inflacion6rio em alta no m6s anterior, verificou-se que todrs 45

aplicagOes financeiras esfilo sendo efetuadas em conformidade aos sepentos das legislag6es

obrigatorias. A Presidente declarou encerrada a reunillo, 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 Mesquita


