
 

 

 

 

 

 

 

            

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Os membro do Comitê de Investimentos realizaram duas 

reuniões, sendo uma no dia 15 e outra no dia 22 de 

outubro. Cada um dos componentes desse órgão colegiado 

explanou sobre o cenário econômico, para fundamentar as 

decisões a serem tomadas. Dentre as decisões tomadas 

destaca-se a recomendação ao Conselho Adminsitrativo 

para integralização de cotas no fundo  BTG Pactual 

Timberland Fund I, conforme regulamento. 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

O Conselho Administrativo reuniu-se nos dias 02 e 23 de 

outubro para tratar de vários deles, tendo sido analisada a 

recomendação do Comitê de Investimentos referente a 

integralização de cotas no Timberland Fund I,, sendo esta 

acatada. 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Atendendo ao princípio constituticional da publicidade e ao 

disposto no munual do Programa de Certificação 

Institucional e Modernização da Gestãodos Regimes 

Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, o IMP realizou audiência 

pública no plenário da Câmara Municipal de Itaúna. O 

evento aconteceu dia 24 de outubro às 17 horas.  

Na abertura o Diretor Geral do IMP explicou os motivos da 

audiênca, fez um breve relato sobre a importância e as 

vantagens da adesão ao Pró-Gestão e discorreu sobre a 

governança corporativa adotada no Instituto. Em seguida o 

Gerente Administratvo e Presidente do Comitê de 

Investimentos apresentou o resultado da Política de 

Investimentos. Encerrando a Audiência, o Gerente de 

Benefícios e Coordenador da Comissão de Implantação do 

Pró-Gestão apresentou o resultado da Avaliação Atuarial. 

Participaram conselheiros, servidores ativos e inativos e 

autoridades. 
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CURSO CPA 20 

Em continuidade ao programa de capacitação permanente, através do Programa de 

Educação Previdenciária, foi ofertado e realizado gratuitamente o curso preparatório para 

a Certificação Profissional ANBIMA – Série 20, ou CPA 20, que aconteceu nos dias 08, 09 e 

10 de outubro. 

Estiveram presentes no curso servidores ativos, inativos, conselheiros de Itaúna e de vários 

municípios, como Mariana, Juatuba, Carmo do Cajuru, Extrema, Congonhas, Santo Antônio 

do  Monte, Pouso Alegre, Extrema e  Igaratinga.  

Os  professores abordaram o seguinte conteúdo programático: 1. Sistema financeiro 

nacional e participantes do mercado.2. Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor. 3. Princípios básicos de economia 

e finanças. 4. Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos. 5. Fundos de investimentos.6. Previdência complementar 

aberta: PGBL e VGBL. 7. Mensuração, gestão de performance e risco. 

Os responsáveis por ministrar o curso foram: 

 1.

AVAILTON FERREIRA DUTRA 

CEA (Certificação de Especialista em Investimentos 

ANBIMA); Certificação Profissional ANBIMA – Série 20; 

CGRPPS  (Certificação de Gestores de Regime Próprio de 

Previdência Social (APIMEC); MBA em Contabilidade Pública 

e Responsabilidade Fiscal; Graduado em Administração de 

Empresas; Presidente do Comitê de Investimentos do 

Instituto Municipal de Previdência. 

2.  RODOLFO MACHADO 

DE ALMEIDA.  

Empregado da CEF desde 1984 onde exerce função de 

Gerente Geral de; Agência em Divinópolis, MG; Formado em 

Engenharia Industrial Mecânica; Licenciatura em 

Matemática; Licenciatura em Física; Especialização em 

Gestão Pública; Pós em Matemática; MBA em Gestão de 

Negócios; Mestrado em Administração; Professor Universitário 

desde 2006 em cursos de Graduação e Pós-Graduação. Professor 

há mais de 15 anos da Universidade Corporativa Caixa na escola de 

gestão voltada para formação de gerentes; Membro do grupo de 

conselheiros de administração da FUNCEF, empresário no ramo de 

educação voltada para gestão e finanças (CA300-CA600-CPA10-

CPA20–CEA); Preparação para concursos na área financeira – 

Gestão financeira. 

3.  JOSE MARIA DA 

CUNHA SILVA 

Professor e Empregado da CEF há mais de 35 anos onde 

atuou por mais de 25 anos como Gerente Geral; Graduado 

em engenharia mecânica pela UFMG, com ênfase em 

engenharia de produção; mestre em Gestão estratégica das 

organizações; Professor universitário na graduação e pós-

graduação da Faculdade Pitágoras e Professor  convidado de 

outras instituições de ensino– administração de empresas; 

Instrutor estratégico da Universidade Caixa nas ações 

educacionais de CPA10, CPA20, liderança e gestão, gestão de 

custos e receitas, feedback, coach em liderança; Instrutor de 

cursos livres nas áreas de gestão financeira, mercado de 

renda fixa, mercado de renda variável, matemática 

financeira aplicada com utilização da HP-12C, certificação 

CA-300 e CA-600, a arte de falar em público, dentre outros. 

 

 

Parabéns a servidora Márcia Célia 

Campos e Souza pela 

aposentadoria ocorrida no dia 

07/10. 


