
Ata <ia reunilo extraordinriria do ComitC de Investimentos
dos Recursos Previdenci4rios do Fundo de Previd6ncia
Sociai do Mmicipio de Pirai, realizada no dia 25 de maio de
20i4, na forma abaixo:

Aos 26 de maio de 2014, is nove horas e trin'.a minttos, os membros do Comitd de Investimentos

dos Recursos Previdenci6rios do Fundo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se

no audit6rio do Fundo de Previd6ncia Sociai do Municipio de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz

Ant6nio Garcia da Silveira, no 15, Centro, Cidade de Pirai-RJ, sob a presid€ncia da Carmen Maria

Coelho Barbos4 e os soguintes membros: Cl6u<iia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquit4

e o Gestor do Fundo de Previd6ncia, Paulo Mauricio Carvalho de Souza. Ap6s foi feita a leitura

do expediente que constou do seguinte: De acordo com a politica de lnvestimentos para o referido

exercicio, em observagdo aos limites dos recursos alocados de acordo com a resolugio CMN no

3922 de25ll1/20i0, a gestlio das aplicag6es financeiras. Em anilise a situageo atual dos montanles

existentes aplicados em cada Instituig6o Financeira" inclusive as carteiras dos investimentos

aiocados em FIDC, os recursos financeiros enconFam-se desenquadrados em conformidade a

resolugao vigente. Trata se do Fundo de lnvestimentos em Direitos Credit6rios - FIDC PREMILIM

SR, CNPJ 06.018.364/0001-85, onde att 19/08/2013 em seu regulamento na qualidade de Fundo

Abero, passou a Fechado, o que consta na assembleia rcalizadz no dia 19 de agosto de 2013, as

10h00min, na Rua Pasteur, 453- 11'andar- Batel- C'.ritiba- P\ aprovado por unanimidade dos

74,6% dos cotistas presentes. Em conformidade a Politica de Investimento Anua! do FPSMP para

2014, aprovado o percentual de 2o/o para FIDC fechado e de 13%o aberto, ocorreu o

desenquad{amento, inclusive na resolugio, sendo o limite miiximo de 5oZ para alocageo em FIDC

fechado, visto que com as mudangas chegou a l0ol0, excedendo o limite. Diante da necessidade o

Gestor do FPSMP. Paulo Mauricio Cawalho de Souza, providenciou as modificag6es de alterar o

limite do FIDC feehado para 5%o. Verificou-se que todas as aplicagdes ftnanceiras est6o sendo

efetuadas em conformidade aos segmentos das legislagOes obriget6rias. A Presidente declarou

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

Barbosa Gomes, que subscrevo e assino:
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