
          

   

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do  Muriaé-Prev (11/10/2016) 

Aos onze dias do mês de outubro de 2016, às nove horas e trinta minutos, na sede do Fundo Previdenciário de 

Muriaé, nesta cidade, reuniram-se os membros efetivos e suplentes do Comitê de Investimentos. Foi 

confirmada a presença nominal dos membros: Víctor Cavalari Vieira de Oliveira, Stelamaris Schuenck Barbosa 

Rezende, Alessandro Rodrigues Campos, Pedro Alves Vieira Júnior, Antônio José Pereira de Oliveira e Leila 

Angélica de Araújo Machado; registradas as ausências de Pedro Cândido Rodrigues Barbosa, Cláudia Braga 

Dutra e Gilmar Lopes de Faria. Após a verificação de quórum com a maioria qualificada dos membros, foi 

instalada a sessão pelo Sr. Presidente do Comitê  de Investimentos, que apresentou aos membros a posição e 

leitura sobre o cenário econômico atual na visão do consultor econômico Sr. Paulo Di Blasi, que recomendou 

para o mês de outubro do exercício de 2016, a elevação de 15% da alocação da carteira nos Fundos de 

Investimentos da família IMA B, IDKA 2 e IMA B 5, considerando que a aprovação da PEC 241/2016 de 

autoria do Governo Federal e a recente divulgação do IPCA de setembro de 2016 em 0,08% 

constituíram fatos que reforçaram a possibilidade de redução da SELIC pelo BACEN a partir de 

outubro de 2016, e que esta redução interfere diretamente e positivamente na rentabilidade dos 

fundos da família IMA, contribuindo com o cumprimento da meta atuarial exigida. Outrossim, no mês de 

setembro de 2016, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev ficou em 1,21% contra uma 

meta atuarial de 0,57%, ou seja, foi alçando o percentual equivalente a 222,59% da meta; no ano o acumulado 

ficou em 115,23% da meta atuarial. Por último, o Presidente do Comitê procedeu à abertura da etapa dos 

debates e indicações, na qual foram apresentadas as seguintes indicações pelos membros do Comitê, 

doravante ratificadas na seguinte votação: 

De autoria do Sr. Alessandro Rodrigues Campos: resgate de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a 

ser extraído do fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL REF. DI LP, e a realocação imediata no fundo de 

investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B TP. RF. LP. A Proposição foi ratificada pela unanimidade dos 

votos presentes. 

De autoria do Sr. Alessandro Rodrigues Campos: alocação dos novos aportes decorrentes do mês de 

outurbo de 2016 no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B TP. RF. LP. A Proposição foi ratificada 

pela unanimidade dos votos presentes. 
Concluída as votações acima, as indicações do Sr. Alessandro Rodrigues Campos foram consagradas 

vencedoras e suas respectivas deliberações e demais consignações serão encaminhadas à presidência do 

Muriaé-Prev para providências cabíveis. Encerrada a pauta dos trabalhos e nada mais havendo, o presidente 

do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 

11:30 h, na qual eu, Alessandro Rodrigues Campos, presidente, lavrei a presente ata e que vai assinada 

pelos membros presentes à reunião. 
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