
           

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (12/03/2018) 

Aos doze dias do mês de março de 2018, 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: e Pedro 
Cândido Rodrigues Barbosa, Cláudia Braga Dutra, Leila Angélica de Araújo Machado, 
Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende, Alessandro Rodrigues Campos, Pedro Alves Vieira 
Júnior, e Antônio José Pereira de Oliveira; registrada as ausências justificadas de, Gilmar 
Lopes de Faria e Víctor Cavalari Vieira de Oliveira. 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 que recomenda para o mês de março do 
exercício de 2018 uma calibragem de carteira com alocação de 40% da carteira no fundos 
IRF-M 1 e 60% em fundos com vencimento mais longo, como: IDKA2, IRFM, IRFM 1+ IMA B 
e IMA B 5. Em relação ao cenário econômico, o mês transcorrido de fevereiro teve como 
principal evento político a decisão do Governo Federal de intervir na segurança no Estado 
Rio de janeiro. Ato contínuo, houve um aparente “abandono”, pelo menos por enquanto, de 
submeter a reforma da Previdência para votação no Congresso. No âmbito econômico, 
bolsa, fundos IMA-B/IDKA e fundos IRF-M apresentaram, via de regra, bons resultados. A 
manutenção do ciclo de queda da taxa de juros, com expectativa de nova redução para 
6,5% ao ano, inflação sob controle e alguns sinais de recuperação do PIB têm animado os 
investidores nesses primeiros meses de 2018. Bons fluxos de recursos oriundos do exterior 
também ajudaram no desempenho positivo para os investimentos. O desafio daqui em 
diante será lidar novamente com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, 
com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a 
divulgação de pesquisas eleitorais. Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será 
desafiador. Isto significa que os títulos públicos federais terão expectativa de rendimento 
mais baixo no ano de 2018, se comparado com os resultados alcançados em 2017. A 
carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de fevereiro de 2018 com a 
rentabilidade de 0,6908% contra uma meta atuarial de 0,82%, ou seja, foi alçando o 
percentual mensal equivalente a 84,24% 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: 
De autoria do Sr. Pedro Alves Vieira Júnior: 
 RESGATE DO VALOR DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) DO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF (IMPORTANTE: IRFM 1), E 
REALOCAÇÃO IMEDIATA NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + RF 
LP (IMPORTANTE: IRFM 1 +); 

 RESGATE DO VALOR DE R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) DO FUNDO DE 
INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M T.PUB.RF ( IMPORTANTE: IRFM PURO), E 
REALOCAÇÃO IMEDIATA NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF 
LP; 

 ALOCAÇÃO DOS NOVOS APORTES DECORRENTES DO MÊS DE MARÇO DE 2018 NO 
FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + RF LP (IMPORTANTE: IRFM 1 +). 

As proposições foram ratificadas pela unanimidade dos votos presentes. 
Concluídas as votações acima, as indicações do Sr. Alessandro Rodrigues Campos 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    
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Antônio José Pereira de Oliveira  

Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende  

Pedro Cândido Rodrigues Barbosa  

Cláudia Braga Dutra  

Leila Angélica de Araújo Machado  

Muriaé, 12 de março de 2018. 


