
                   

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (11/12/2020). 
Aos onze dias do mês de dezembro de 2020, às quatorze horas e zero minutos, reuniram-
se os membros efetivos e suplentes do Comitê de Investimentos. Foi confirmada a 
participação nominal dos membros: Marcilene Adriana da Silva (membro efetivo), Gladson 
Rodrigues Gomes Campos (membro efetivo), Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira (membro 
efetivo), Alessandro Rodrigues Campos (membro nato), Antônio José Pereira de Oliveira 
(membro efetivo) e Pedro Alves Vieira Júnior (membro suplente), e registrada a ausência 
justificada de Stelamaris Schuenck Barbosa Resende (membro nato), Renata Ramos de 
Lacerda (membro suplente) e Pedro Cândido Rodrigues Barbosa (membro efetivo). Foram 
habilitados para voto: Alessandro Rodrigues Campos (membro nato), Rogéria Rodrigues de 
Souza Oliveira (membro efetivo), Antônio José Pereira de Oliveira (membro efetivo), Pedro 
Alves Vieira Júnior (membro suplente), Marcilene Adriana da Silva (membro efetivo), e 
Gladson Rodrigues Gomes Campos (membro efetivo). 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 dezembro de 2020, a manutenção da estratégia da carteira do Muriaé-Prev atual, com 
prioridade em fundos de curto prazo e renda fixa, IRF-M 1, Fundos Flexíveis Alocação 
Dinâmica/Estratégica, IDKA 2 e IMA B5 em um perfil conservador. Segundo o consultor 
em investimentos, no mês de novembro houve recuperação nos mercados, com retornos 
positivos em quase todas as classes de ativos. As incertezas fiscais e a trajetória da dívida 
pública ainda preocupam os investidores, mas notícias acerca das vacinas que trazem 
esperança de algum controle da pandemia no futuro animaram os mercados. No cenário 
doméstico, houve o encerramento das eleições municipais, taxa de juro Selic a 2% ao ano 
e forte valorização do Ibovespa, em 15,90% no mês. A tendência de alta foi motivada pela 
entrada forte de recursos de investidores estrangeiros, atraídos pelas boas oportunidades 
de investimento em mercado emergente. No cenário externo, o destaque foi a vitória do 
candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. O Real teve valorização 
frente ao dólar, muito por conta do fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. O PIB 
cresceu 7,7% entre o 2º e o 3º trimestres de 2020, mas acumula queda de 5% no ano. 
Segundo o IBGE, no período de janeiro a setembro, a indústria e os serviços recuaram 
5,1% e 5,3%, respectivamente. Por outro lado, a agropecuária teve avanço de 2,4%. A 
carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de novembro de 2020 com a 
rentabilidade de 0,7340%, contra uma meta atuarial de 1,3700%. O Presidente do Comitê 
procedeu a abertura da etapa dos debates e indicações, apresentada com autoria de 
Alessandro Rodrigues Campos, a seguinte proposição para dezembro de 2020: 
 
1. MANUTENÇAO INTEGRAL DA CARTEIRA DO MURIAÉ-PREV DA FORMA ALOCADA 

NESTA DATA; 
2. RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” DE 07/12/2020, DE RESGATE DO 

VALOR DE R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) DO FUNDO DE 
INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP E REALOCAÇÃO NO 
FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA IMA-B5 TP RF LP; 

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

As deliberações propostas, 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 14:49 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, 11 de dezembro de 2020. 


