
           Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do  Muriaé-Prev (14/01/2015) 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2015, 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: Antônio José Pereira de Oliveira, 

Alessandro Rodrigues Campos, Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende, Pedro Alves Vieira Júnior, Cláudia 

Braga Dutra, registradas as ausências de Gilmar Lopes de Faria, Francisco de Assis Souza Júnior Víctor 

Cavalari Vieira de Oliveira, Pedro Cândido Rodrigues Barbosa e Leila Angélica de Araújo Machado. 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 e do representante da Geico-Caixa, gestor da carteira de 

investimentos do Muriaé-Prev, Sr. Ciro Miguel e Sra. Milena Batalhini. As considerações do Sr. de Blasi 

recomendam o retorno aos fundos de maior duration considerando o cenário econômico de inflação e SELIC 

altas, contando ainda com o aceno da nova equipe econômica do Governo Federal com medidas de acerto 

fiscal e contenção do mercado financeiro. Portanto, o entendimento é que se o Fundo ficar fora de fundos de 

investimentos como o IMA e derivados, o alcance da meta atuarial será prejudicado. Para tanto, sugere que 

em um posicionamento conservador, com uma alocação de até 20% do PL neste tipo de fundo. Os dois 

consultores concordam que o cenário inspira cautela sem descuidar da meta atuarial e a proteção de capital 

e ganhos reais. Sendo assim, procedeu o Presidente do Comitê à abertura da etapa de indicações, 

apresentadas as seguintes indicações pelos membros do Comitê, doravante ratificadas na seguinte votação: 

1) De autoria do Sr. Alessandro Rodrigues Campos:   

• Realocação de R$ 10.000.000,00 dos recursos dos fundos IRFM 1 mantidos em dezembro de 2014 

para  o Fundo FI Brasil IMA B Tít. Pub. RF. LP. 

• Aplicação dos novos aportes relativos ao mês de novembro-2014 no Fundo de Investimento Caixa FI 

Brasil IMA B. Pub. RF. 

Ratificada por 01 voto dos membros presentes. 

2)        De autoria do Sr. Pedro Alves Vieira Júnior: 

• Realocação de R$ 10.000.000,00 dos recursos dos fundos IRFM 1 mantidos em dezembro de 2014 

para  o Fundo FI Brasil IMA B Tít. Pub. RF. LP. 

• Realocação de R$ 5.000.000,00 dos recursos dos fundos IRFM 1 mantidos em dezembro de 2014 

para  o Fundo FI Brasil IDKA IPCA  RF. LP. 

• Aplicação dos novos aportes relativos ao mês de novembro-2014 no Fundo de Investimento Caixa FI 

Brasil IDKA IPCA  RF. LP. 

A indicação de número 2 sagrou-se vencedora pela unanimidade dos votos dos membros presentes. 

Concluída a votação acima, os membros do Comitê deliberaram, ainda, por unanimidade dos votos 

presentes, a escolha de Alessandro Rodrigues Campos, para a função de presidente do Comitê de 

Investimentos; Claúdia Braga Dutra para a função de vice-presidente; e Gilmar Lopes de Faria para a função 

de Secretário. Encerrada a pauta dos trabalhos e nada mais havendo, o presidente do Comitê de 

Investimentos do Muriaé-Prev que agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 11:00, 

na qual eu, Alessandro Rodrigues Campos, presidente, lavrei a presente ata e que vai assinada pelos 

membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 14 de janeiro de 2015. 


