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REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, na sede do FPMU - Fundo de
Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nO09.122.645.0001.71, localizado à
Av. Rio Branco n° 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do
Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N° 170 de 25/04/2012, que altera a POliaria MPS N°
519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva
Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos (Assistente Administrativo).
estavam presentes a reunião os membros Claudecir Luis de Oliveira (Contador). Edney Panagio Pires
(Analista de Contabilidade), Edimar de Oliveira Carvalho (Contador), Gilvan Luz da Silva (Analista
de Contabilidade) e Reginaldo José de Melo (Assistente Administrativo). iniciou-se a reunião com a
Administradora do Fundo de Previdência informando a questão do 'jeloll ". que até o presente
momento o Conselho Fiscal ainda não aceitou esta proposta de concessão do )eloll" a qual consta no
Projeto do FPMU para o Comitê de Investimentos. A Sra. Denise Constante da Silva Freitas
esclareceu que voltará a fazer uma nova reunião com o Conselho Fiscal para explanar a necessidade da
existência deste Comitê para obtenção de recursos para o FPMU. A Administradora do FPMU pediu
para que todos os membros que ainda não passaram na prova do CPA/I O, para que façam sua inscrição
o mais breve possível para podermos agendar uma nova prova. A Sra. Denise Constante da Silva
Freitas comunicou, também, que já solicitou para o gerente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal e para o Sr. Thiago (Crédito e Mercado Consultoria) um curso gratuito do CPA/I O. Passando
para o próximo assunto da pauta, a Administradora do FPMU questionou os membros deste Comitê de
Investimentos sobre qual foi à análise que eles fizeram do atual Cenário Macroeconômico do corrente
mês de Agosto/20 14, os quais definiram que será resgatado, para pagar a Folha de Pagamento da
Competência 08/2014, os valores do Fundo de Investimento que possui maior número de recursos.
Sendo assim, foi definido resgatar o valor total para Folha de Pagamento 08/2014 de R$ 960.057,11
(novecentos e sessenta mil cinquenta e sete reais e onze centavos) do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF
- MI+TPRFLP - CNPJ do FI 10.577.519/0001-90. A Administradora do FPMU juntamente com os
membros deste Comitê, decidiram em comum acordo que o Fundo de Previdência Municipal de
LJmuarama irá investir em aplicação em ações, ou seja, será analisado Fundos de Dividendos tanto do
Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal para verificação dos cenários econômicos c da
volatilidade de cada Fundo. Os membros definiram para aplicação no mês de Agosto/20 14 cm Fundo
de Dividendos com CNJP de quantia pequena em média até R$ 49.000,00 (quarenta c nove mil reais)
referente ao PRO RATA da Compensação Mensal do INSS; e os demais Fls ficaram distribuídos as
aplicações da seguinte forma: 30% IRF MI - CNPJ 10.577.519/0001-90 e 70% IMA B - CNPJ
10.646.895/0001-90, para ganhar dinheiro no longo prazo. Na sequência, o membro Sr. Edney
Panagio Pires questionou para a Administradora do FPMU o que influenciava cada Fundo de
Investimento que atualmente estamos investindo, pois seria interessante sabermos o que compõe cada
FI para que possa ser feita uma melhor análise dos cenários econômicos; o membro Sr. Claudecir Luis
de Oliveira solicitou para a Administradora do FPMU pedir aos Bancos para informarem quais as
empresas que estão dentro de cada FI; a Sra. Denise Constante da Silva Freitas informou que trará para
a próxima reunião os documentos que contém estas informações. Desta forma, encerrando-se a pauta
do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será no dia vinte e seis de setembro de dois mil
e quatorze às oito horas e trinta minutos. Eu Francielle Cristina dos Santos, secretária, lavrei a presente
Ata que deverá ser assinada por mim e todos os dem~lembros presentes.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, na sede do FPMU - Fundo
de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71,
localizado à Av. Rio Branco n° 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi
realizada a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N°
170 de 25/0412012, que altera a Portaria MPS N° 519 de 24/0812011, que foi presidida pela
Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro
a Sra. Francielle Cristina dos Santos (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião
os membros Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de
Contabilidade), Edimar de Oliveira Carvalho (Contador) e Gilvan Luz da Silva (Analista de
Contabilidade), com a ausência do membro Reginaldo José de Melo (Assistente
Administrativo), iniciou-se a reunião com a Administradora do Fundo de Previdência
apresentando o Regulamento, o Prospecto e o Termo de Adesão dos Fundos de Investimentos
em Ações/Dividendos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A Sra. Denise
Constante da Silva Freitas pediu para que todos os membros analisassem qual era o FI em
Dividendos que atualmente possuía maior rentabilidade e estivesse de acordo com a
Resolução CMN nO 3922/2010 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes
próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Após verificação dos documentos referente aos FIs apresentados a este Comitê, a
Administradora do FPMU juntamente com os demais membros decidiram em comum acordo
que o Fundo de Dividendos do Banco do Brasil seria descartado, tendo em vista que tal FI
estava desenquadrado da Resolução CMN n° 3922/2010. Sendo assim, foi escolhido para
aplicação do Fundo de Previdência, em renda variável na Caixa econômica Federal, o
"FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS" CNJP
05.900.798/0001-41, o qual possui características adequadas para os Regimes Próprios de
Previdência Social RPPS, tendo como objetivo obter a valorização de suas cotas por meio da
aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, somente companhias com histórico
e/ou potencial de distribuição de resultados pelo pagamento de dividendos, juros sobre o
capital e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do Fundo, não
constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da
Administradora CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS. A composição desta Carteira é a
seguinte: Petróleo, Gás e Biocombustíveis 22,72%; Utilidade Pública 21,77%; Financeiro e
Outros 20,57%; Materiais Básicos 19,35%; Telecomunicações 7,83%; Construção e
Transporte 2,26%; Consumo não Cíclico 2,21%; Cotas de Fundos 1,08%; Consumo Cíclico
1,00%; Bens Industriais 0,32% e Ação Setor Financeiro e Outros 0,23%. O valor a ser
aplicado neste FI de Ações Dividendos neste corrente mês de Setembro120l4 é de R$
47.03~,48 (Quarenta e sete mil trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente ao
valor mteg:al do PRO RATA da Compensação Previdenciária mensal, creditada pelo INSS.
Sendo aSSIm, encerra-se a reunião extraordinária. Eu Francielle Cristina dos Santos
secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e todos os demais membro~
presentes.
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