Ata da reuniao do Comite de lnvestimentos dos Recursos Previdenci6rios do Fundo de previd€ncia
Social do Municipio de Pirai. realizada no dia 08 de agosto de 20 | 6, na forma abaixo:

Aos 08 de agosto de 2016. ds nove horas. os membros do Comit€ de Investimentos dos Recursos
Previdencidrios 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 oa

Silveira, no 15. ce'rro. cidade de Pirai-RJ, sob a presid€ncia da carmen Maria coelho Barbosa, e
os seguintes membros: ckiudia 'fheodoro de Moraes, Mauri Silva de Mesquita, e o convidado,
Secret6rio Municipal de Administraqio
seguiDte pauta:

l- observagio aos limites

n'3922 de 25/11/2010. e a distribuigio
situagao atual

-

Paulo Mauricio Carvalho de souza.

ao

reuniao teve

dos recursos alocados de acordo com a resoluqio
qLIe constou na

mercado financeiro.

cMN

politica de investimento. 2- An6lise da

dos montantes existentes aplicados em cada InstituigAo Financeira,

investimentos, quanto

A

as carteiras dos

e as perspectivas para 2016, as projeg6es

de

o comite de politica Monetaria (Copom) manteve a
taxa dejuros err 14.25 aa. l-'oi verificado os linrites das carteiras perante a Resolugio, e a polftica
analistas indicam aplicag6es a longo prazo.

de lnvestimento confonle

os

montantes alocados por Instituigao Financeira, compararam as taxas

entre os fundos que sio pennitidos para RPPS,

e

recalcularam

os Iimites disponiveis

investimentos, observaram as taxas de administragio. Terminada

a leitura do

Presidente passou para apreciagio e votagao das matdrias nele contidas.

unanimidade:

I-

Preservar

a

para todos os

expediente.

Foram aprovadas por

carteira posicionada nos v6rtices mais longo em no m6ximo

2- Ajustar a situagdo atual dos investimentos,

e

a

40ol0.

o ingresso de novos recursos. em Fundos com a

carteiras a longo prazo lastreadas no benchmark IMA-B, ou IRF-M

l,

dependendo do limite

disponivel na legislagdo. os demonstrativos mensais dos cen6rios econ6micos, apresentaram um
ambiente inflacion6rio corn volatilidade do mercado em alta no m€s anterior, verificou-se que todas
as aplicagdes tinanceiras estao sendo efetuadas em sonformidade aos segmentos das legislag6es

obrigat6rias.

A

Presidente declarou encerrada

a reuniio.

agradecendo

a

presenga de todos os

membros. Eu. Carrnen l\4aria Coelho Barbosa Gomes. que subscrevo e assino:
Carmen Maria Coelho Barbosa Gonrcs

Cliudia Theodoro de Moraes
Mauri Silva de Mesquita
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