
           

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (10/10/2017) 

Aos dez dias do mês de outubro de 2017, 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: Gilmar Lopes de Faria, Víctor 
Cavalari Vieira de Oliveira, Cláudia Braga Dutra, Alessandro Rodrigues Campos, Pedro Alves Vieira 
Júnior, e Antônio José Pereira de Oliveira; registrada as ausências justificadas de Leila Angélica de 
Araújo Machado, Pedro Cândido Rodrigues Barbosa e Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende. 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, que recomendou para o 
mês de outubro do exercício de 2017, a realocação de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de 
reais) a serem extraídos do fundo de investimentos IIFM 1 com realocação de R$ 22.000.000,00 no 
fundo de investimentos Caixa IRFM puro; R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no fundo de 
investimentos IDKA pré 2 Bradesco; e R$ 3.000.000,00 (três milhões) no fundo de investimentos 
Banco do Brasil IRFM puro, estimando a manutenção de alocação dos demais ativos, principalmente 
dos alocados em renda variável que são entendidos como estrelas de alocação em um cenário de 
SELIC a 8,25% com viés de queda. Ato contínuo, o presidente descreveu que a deliberação 
recomendada pelo Sr. Di Blasi já havia sido operada prudencialmente “ad referendum” no dia 
anterior, 09/10/2017, uma vez que com o feriado de 12/10/2017, a materialização das transferências 
e alocação ocorreriam no dia 11/10/2017, podendo resultar, mediante algum risco de inconsistência 
operacional, em perdas decorrentes de eventuais atrasos no processamento das operações. No 
cenário econômico, o controle da inflação (devido ao cenário ainda recessivo) merece destaque, com 
expectativa do IPCA fechar o ano abaixo de 3%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua. 
Apesar das incertezas e confusões políticas, os resultados acumulados até aqui neste ano de 2017 
são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons 
resultados. Atualmente, a taxa de juro está em 8,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda 
do juro e uma possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na 
bolsa de valores e nos títulos públicos federais até aqui. O cenário externo também tem ajudado. 
Taxas de juros em patamares baixos, boa liquidez e expectativa de melhora nos lucros das 
empresas ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Já é tempo de pensar na política de 
investimentos para 2018. O cenário à frente mostra necessidade de alocar em ativos de mais risco 
para a obtenção de melhores retornos. A carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês 
de setembro de 2017 com a rentabilidade de 0,6796% contra uma meta atuarial de 0,65%, ou seja, 
foi alçando o percentual mensal equivalente a 104,94% da meta e acumulado anual de 131,85% da 
meta atuarial. Por último, o Presidente do Comitê procedeu à abertura da etapa dos debates e 
indicações, na qual foram apresentadas as seguintes indicações pelos membros do Comitê, 
doravante ratificadas na seguinte votação: 
Deliberação “ad referendum” de autoria do Sr. Antônio José Pereira de Oliveira e do Sr. 
Alessandro Rodrigues Campos: 

 Resgate do valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) do Fundo de 
Investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF, e realocação imediata nos seguintes 
fundos e quantitativos: 

1. R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no Fundo de Investimentos Bradesco FI RF IDKA 
PRÉ 2 – CNPJ: 24.022.566/0001-82; 

2. R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Fundo de Investimentos BANCO DO BRASIL 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ: 07.111.384/0001-69; 

3. R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) no Fundo de Investimentos CAIXA FI 
BRASIL IRF-M RF LP (IMPORTANTE: IRFM PURO). 

**Todas as deliberações “ad referendum” acima foram referendadas e ratificadas pela 
unanimidade dos votos presentes. 

Proposição de autoria do Sr. Alessandro: 

 Alocação dos repasses decorrentes do mês de outubro de 2017 no Fundo de Investimentos 
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (IMPORTANTE: IRFM PURO). 

A proposição foi ratificada pela unanimidade dos votos presentes. 
Concluídas as votações acima, as indicações do Sr. Alessandro Rodrigues Campos e Sr. Antônio 

José Pereira de Oliveira foram consagradas vencedoras e suas respectivas 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, 

Alessandro Rodrigues Campos, presidente, lavrei a presente ata e que vai assinada pelos membros 

presentes à reunião. 

Pedro Alves Vieira Júnior  
Alessandro Rodrigues Campos    
Cláudia Braga Dutra  
Antônio José Pereira de Oliveira  
Víctor Cavalari Vieira de Oliveira  
Gilmar Lopes de Faria  

 

Muriaé, 17 de outubro de 2017. 


