
                   

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (10/09/2020). 
Aos dez dias do mês de setembro de 2020, às quatorze horas e zero minutos, 
reuniram-se os membros efetivos e suplentes do Comitê de Investimentos. Foi 
confirmada a presença nominal dos membros: Stelamaris Schuenck Barbosa 
Resende (membro nato), Pedro Cândido Rodrigues Barbosa (membro efetivo, 
Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira (membro efetivo), Alessandro Rodrigues 
Campos (membro nato), Antônio José Pereira de Oliveira (membro efetivo), Gladson 
Rodrigues Gomes Campos (membro efetivo), Marcilene Adriana da Silva (membro 
efetivo), Pedro Alves Vieira Júnior (membro suplente), e, registrada a ausência 
justificada de Renata Ramos de Lacerda (membro suplente). Foram habilitados 
para voto: Stelamaris Schuenck Barbosa Resende (membro nato), Rogéria 
Rodrigues de Souza Oliveira (membro efetivo), Alessandro Rodrigues Campos 
(membro nato), Antônio José Pereira de Oliveira (membro efetivo), Marcilene 
Adriana da Silva (membro efetivo), Gladson Rodrigues Gomes Campos (membro 
efetivo), e Pedro Alves Vieira Júnior (membro suplente). Após a verificação de 
quórum com a maioria dos membros e aprovação por unanimidade dos votos 
presentes, foi instalada a sessão pelo Sr. Presidente do Comitê de Investimentos do 
Muriaé-Prev que apresentou aos membros a posição e leitura sobre o cenário 
econômico atual na visão do consultor financeiro em investimentos do Muriaé-
Prev, Sr. Paulo di Blasi, que recomenda para o mês de setembro de 2020, a 
manutenção da calibragem da carteira do Muriaé-Prev com prioridade em fundos 
de curto prazo e renda fixa, IRF-M 1 e DI, Fundos Flexíveis Alocação 
Dinâmica/Estratégica, IMA B5 e IDKA 2, em caso de perfil conservador, e em caso 
de perfil moderado, utilização em menor escala de alocação, em fundos de duração 
mais longa como IMA B. Segundo o consultor em investimentos. Durante o mês de 
agosto, os debates dentro da esfera governamental acerca de eventual ruptura do 
teto de gastos e orçamento de 2021 fizeram com que os mercados colocassem em 
dúvida a trajetória da dívida pública, com o aumento das incertezas fiscais 
ocasionando maior volatilidade para os investimentos. No cenário doméstico, 
mesmo com a taxa de juros Selic a 2% ao ano, a bolsa também sentiu o aumento 
do risco-país em função das incertezas fiscais, embora ainda apresente potencial 
de valorização para os próximos meses. No cenário externo, a postura 
expansionista do FED – Banco Central Norte-Americano, voltada à recuperação da 
atividade econômica com a ampliação do pacote de estímulos fiscais trouxe 
desempenho bastante positivo para os ativos globais, inclusive com a sinalização 
de longo período com taxa de juro em patamares baixos. O Real teve 
desvalorização em agosto, apesar do dólar mais fraco em termos globais. O PIB do 
2º trimestre de 2020, divulgado pelo IBGE, recuou 9,7% em relação ao 1º trimestre 
de 2020. O mercado espera recuperação em ritmo acelerado no 3º trimestre de 
2020 em função do relaxamento do isolamento social e do volume de recursos 
investidos na economia na forma de auxílios emergenciais.  A carteira de 
investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de agosto de 2020 com a 
rentabilidade de 0,0238%, contra uma meta atuarial de 0,72%. O Presidente do 
Comitê procedeu a abertura da etapa dos debates e indicações, entre às quais, de 
autoria de Antônio José Pereira de Oliveira: 
1. RESGATE DO VALOR DE R$ 11.000.000,00 (ONZE MILHÕES DE REAIS) DO 

FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA  
      E REALOCAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP 

RF LP; 
2. RESGATE DO VALOR DE R$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE REAIS) DO FUNDO 

DE INVESTIMENTOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 E REALOCAÇÃO NO FUNDO 
DE INVESTIMENTOS BRADESCO FI RF IMA B 5; 



 
3. RESGATE DO VALOR DE R$ 9.000.000,00 (NOVE MILHÕES DE REAIS) DO FUNDO 

DE INVESTIMENTOS ITAÚ SOBERANO RF IRFM1 E REALOCAÇÃO NO FUNDO 
DE INVESTIMENTOS ITAÚ RENDA FIXA IMA B 5; 

4. RESGATE DO VALOR INTEGRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO 
BRASIL PREVID. RF ALOC E REALOCAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS 
BANCO DO BRASIL IDKA 2; 

5. ALOCAÇÃO DOS NOVOS APORTES DECORRENTES DOS REPASSES DO MÊS 
DE SETEMBRO DE 2020, NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-
M 1 T. PUB.RF. 

Obs: a previsão de data para os resgates e alocações é de 11/09/2020. 

As proposições acima foram aprovadas pela unanimidade dos votos presentes e 
habilitados. Concluída a votação acima, foi consignado pelo presidente do Comitê, 
que as deliberações e demais consignações serão encaminhadas à presidência do 
Muriaé-Prev para as providências cabíveis a serem processadas. 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 15:25 h, na qual eu, Secretária do Muriaé-Prev, Nancy Lieta Lima 
lavrei a presente ata e que vai assinada pelos membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 10 de setembro de 2020. 


