
Ata da reuniao do Comitd de Investimentos dos Recursos Previdenciirios do Fundo de Previddncia

Social do Municipio de Pirai, realizada no dia 07 de janeiro de 2015, na forma abaixo:

Aos 07 de janeiro de 2015, es quinze horas, os membros do Comite de Investimentos dos

Recursos PrevidenciSrios do Fundo de Previd€ncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no

audit6rio do Fundo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio

Garcia da Silveira, n' 15, Centro, Cidade de Pirai-RI, sob a presid€ncia da Carmen Maria Coelho

Barbosa, e os seguintes membros: Cl6udia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o

convidado, Secret6.rio Municipal de Administrag6o - Paulo Mauricio Carvalho de Souza. A

reuniao teve seguinte pauta: l- Avaliagio dos resultados das aplicag6es financeiras referente ao

exercicio de 2014, e o percentual estimado da meta atuarial foi de DCA+6o/o = 12,82%.

Concluiram-se que o mercado financeiro referente ao exercicio de 2014, apesar de tido meses com

resultados negativos na rentabilidade, os rendimentos positivos garantiram o cumprimento da

meta atuarial em l3,l3o/o ao ano, em observageo aos limites dos recursos alocados de acoido com

a resoluglo CMN n' 3922 de 25/1ll2}l0, e a distribuig6o que constou na polltica de investimento.

2- Defmigeo de estrat€gia para as aplicagoes fmanceiras durante o exercicio de 2015; em an6lise a

situageo atual dos montantes existentes aplicados em cada Instituigao Financeira, as carteiras dos

investimentos, quanto ao mercado financeiro, em observagao as perspectivas para 2015. as

projegoes de analistas, ntro sdo indicadas para investimento a curto pnrzo. Podem ser feitos

alocag6es em fundos SELIC/CDI, ou direcionados para fundos da familia IRF-M. O Comit6 de

Politica Monetaria (Copom) manteve a taxa de juros ainda em 11,75%o aa. Foi verificado os

limites das carteiras perante a Resoluglo, e a Politica de Investimento conforme os riontantes

alocados por Instituigao Financeira, compararam as taxas entre os fundos que sdo permitidos para

RPPS, e recalcularam os lirnites disponiveis para todos os investimentos, compararam as taxas

de administragSo. Terminada a leitura do expediente, a Presidente passou para apreciageo e votateo

daq materias nble contidas- Foram aprovadas por unanirnidade: os saldos i€manescentes em

contas correntes, ou o ingresso de novos recursos, devem ser aplicados em Fundos com a

carteiras lastreadas no benchmark IRF-M 1, ou CDI, dependendo do limite disponivel na

legishgao objetivando diversificar. Os demonstrativos mensais dos ceniirios econ6micos,

apresentaram um ambiente inflaciondrio com volatilidade do mercado em alta no mCs anterior,

verificou-se que todas as aplicagoes financeiras estilo sendo efetuadas em conformidade aos

segmentos das legislagoes obrigat6rias. A Presidente declarou encerrada a reuni6o, 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


