
          Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (11/04/2019) 

Aos onze dias do mês de abril de 2019, às nove horas e trinta minutas, 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: Alessandro Rodrigues Campos, Antônio José Pereira de Oliveira, 
Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende, Sandro Alves Pereira, Rogéria Rodrigues de 

Souza Oliveira, Gladson Rodrigues Gomes Campos, Pedro Cândido Rodrigues 
Barbosa, Renata Ramos de Lacerda e Marcilene Adriana da Silva. Habilitados para 

voto: Antônio José Pereira de Oliveira, Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende, 
Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira, Gladson Rodrigues Gomes Campos, Pedro 
Cândido Rodrigues Barbosa e Marcilene Adriana da Silva. Após a verificação de 

quórum com a maioria qualificada dos membros, 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 Sr. Paulo di Blasi, que recomenda para o mês de abril, 
a manutenção da estratégia de calibragem da carteira do Muriaé-Prev recomendada 

para março de 2019, ou seja, em caso de opção de calibragem conservadora, 40% 
da carteira em fundos IRF-M 1 e DI, e 60% da carteira distribuídos em Fundos 
Flexíveis, IDKA, Alocação Dinâmica/Estratégica, IMA B, IMA B5 e IMA B 5+. 

Segundo o Sr. Di Blasi, o destaque no campo político no mês de março foi a troca de 
farpas públicas entre o Presidente Bolsonaro e o Deputado Rodrigo Maia que trouxe 
volatilidade e incertezas para o mercado financeiro acerca da governabilidade e a 

tramitação da reforma da previdência. Apesar dos ruídos no front do poder, o 
direcionamento das medidas e cenário ainda são favoráveis para a aprovação da 

reforma e, consequentemente, alguma folga fiscal que ajude no processo de 
retomada da economia. No que tange à conjuntura internacional, o cenário se 
mantém desafiador. As incertezas em relação ao vigor da economia americana têm 

implicações opostas para o rumo da política monetária do Banco Central 
Americano. No caso da Europa há sinais de desaceleração econômica relevante que 

podem contribuir para um crescimento global ainda menor. Contudo, o foco maior 
dos investidores está voltado para o cenário doméstico. O cenário para 2019 é 
benéfico para o segmento de renda variável. Mas oscilações nos preços dos ativos 

estarão mais presentes daqui em diante. O comportamento dos ativos domésticos 
em março ratifica as incertezas e oscilações: a Bolsa com maior volatilidade e dólar 

em alta. Os fundos de renda fixa da família IMA-B e IRF-M também apresentaram 
volatilidade na rentabilidade ao longo do mês, embora tenham, na sua maioria, 
alcançado retornos positivos em março. Em termos macroeconômicos, o mercado 

projeta cenário benéfico para a taxa de inflação, reforçando as apostas na 
manutenção da taxa SELIC (taxa básica de juros) para 2019. Os dados de mercado 
(IBGE) mostram inflação (IPCA) sob controle dentro do intervalo da meta traçada 

pelo governo. Para 2019, os economistas das instituições financeiras trabalham com 
estimativa de inflação de 3,90%. O destaque negativo fica por conta da revisão da 

taxa de crescimento da economia (PIB). Analistas projetam crescimento abaixo de 
2% para 2019, o que reforça o ritmo lento de recuperação da atividade econômica. A 
carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de março de 2019 com a 

rentabilidade de 0,5204%, contra uma meta atuarial de 1,25%. O Presidente do 
Comitê procedeu a abertura da etapa dos debates e indicações, as quais: 

De autoria do Sr. Alessandro Rodrigues Campos: 

 RESGATE DA INTEGRALIDADE DOS RECURSOS MANTIDOS NO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + RF LP (IMPORTANTE: IRFM 1 +), 
COM REALOCAÇÃO IMEDIATA NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI 
BRASIL IMA-B 5 TP RF LP;  



 RESGATE DO VALOR DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) DO 
FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, COM 

REALOCAÇÃO IMEDIATA NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL 
IMA-B 5 TP RF LP;  

 ALOCAÇÃO DOS NOVOS APORTES DECORRENTES DO MÊS DE ABRIL DE 2019 

NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP 
(IMPORTANTE: IRFM 1). 

As proposições foram aprovadas pela unanimidade dos votos presentes. 
Concluída a votação acima, foi consignado pelo presidente do Comitê, que as 

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, 
Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende, Secretária, lavrei a presente ata e que vai 
assinada pelos membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 11 de abril de 2019. 


