
,{te de reuniEo do eonit6 de Invcstimcntos dos Recursos Previdencidrios do Fundo de Previd8ncia
Social do Municipio de Pirai, realizada no dia l0 dejulho de 2015, na forma abaixo:

Aos 10 de julho de 2015, d.s dez horas, os membros do Comit€ de Investimentos dos Recursos

Previdenciri.rios do Fundo de Previd6ncia Social do Municipio de Pirai, reuniram-se no audit6rio do

Fundo de Previd6ncia Social do Munieipio de Pirai; situado na Rua Dr. Luiz Antdnio Garcia oa

Silveira, no 15, Centro, Cidade de Pirai-RJ, sob a presiddncia da Carmen Maria Coelho Barbosa, e

os seguintes membros: Cliudia Theodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o convidado,

Secretdrio Municipal de Administragito - Faulo Maurieio Carvalho de Souza. A reunieo teve

ggguinte pauta: l- Obsewaglo aos limitos- dos rccursos alocados de acordo com a resolug6o CMN

no 3922 de 25/1112010, e a distribuiglo que constou na polltica de investimento. 2- AnAlise da

situaglo atual dos montantes existentes aplicados cm cada Instituiglo Financeira, as cafteiras dos

investimentos, quanto ao mcrcado financeiro, e as perspectivas para 2015, as projeg6es de

analistas indicam aplicag6es a curto prazo. O Comit€ de Politica Monetiiria (Copom) manteve a

taxa dejuros em 13,25 aa. Foi v€rificado os limites das carteiras perante a Resolugdo, e a Politica

de Investimento conforme os montantes alocados por Instituiglo Financeir4 compararam as taxas

entre os fundos que seo permitidos para RPPS, e recalcularam os limites disponiveis para rodos os

investimentos, observaram as taxas de administragio. Terminada a leitura do expediente, a

Presidente passou para apreciagdo e voaqeo das mat6rias nele contidas. Foram aprovadas por

unanimidade: I - Preservar a carteira posicionada nos v6rtices mais longo em no miximo 40!/o. 2-

Manter a situagao atual dos investimentos, e o ingresso de novos recursos, em Fundos com a

carteiras a curto prazo lastreadas no benchmark CDI, ou IRF-M l, dependendo do limite

disponivel na legislagio. Os demonstrativos mensais dos cen6rios econ6micos, apresentaram um

ambicnte inflacionfuio com voletilidade do mcrcado em alta no mes anterio4 verificou-se que todas

as aplicag6es flnanceiras estio sendo sfetuadas em eonformidade aos segmentos das legislag6es

obrigat6rias, A Prpsidente deglarou encerrada a reuniio, agradecendo a presenga de todos os

membros. Eu, Carmen Maria Coelho Barbosa Comes, que subscrevo e assino:

Carmen Maria Coelho Barbosa

Cliudie Theodoro de Morae s

Mauri Silva de Mesquita


