
           

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (13/07/2018) 

Aos treze dias do mês de julho 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: Víctor Cavalari 
Vieira de Oliveira, Cláudia Braga Dutra, Gilmar Lopes de Faria, Stelamaris Schuenck 
Barbosa Rezende, Alessandro Rodrigues Campos, Pedro Alves Vieira Júnior, e Antônio 
José Pereira de Oliveira; registrada a ausência justificada de Leila Angélica de Araújo 
Machado e Pedro Cândido Rodrigues Barbosa. 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 financeiro em investimentos Sr. Paulo di Blasi que recomenda 
para o mês de julho do exercício de 2018, uma calibragem de carteira conservadora com 
alocação de 80% da carteira no fundos IRF-M 1 e DI, e em torno de 20%, em fundos como: 
IDKA2 e alocação dinâmica ou estratégica, considerando um monitoramento constante, 
dadas as condições de intensa volatilidade provocadas no mercado financeiro pela 
disparada do dólar, cenário político interno com eleições presidenciais, greve dos 
caminhoneiros, operação lava-jato, entre outros. A visão do consultor Caixa Sr. Ciro Miguel 
acompanha, a calibragem poderia alcançar até 60% IRFM1 e 40% nos demais, dependendo 
do acompanhamento do cenário econômico. Em relação ao cenário econômico ocorrido em 
junho de 2018, o resumo é que o mês de junho ainda apresentou volatilidade e queda nos 
preços dos ativos no mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade para 
os fundos da família IMA-B e também IRF-M. O aumento da taxa de juro norte-americana 
conjugada com incertezas adiante por conta do certame eleitoral trazem oscilações e riscos 
para a economia. Por ora, os investidores ficam em compasso de espera ou reduzem suas 
posições de risco, no aguardo de algum sinal mais claro sobre os rumos da economia. O 
enfraquecimento da base política do Governo Federal também ocasionou aumento da 
percepção de risco e queda generalizada nos preços dos ativos. Por conta deste cenário, as 
taxas de juros dos títulos públicos federais oscilam no mercado secundário (negociações 
entre agentes de mercado), com reflexos sobre a rentabilidade dos fundos de investimentos. 
Este aumento das taxas de juros ocasionou resultados negativos para os fundos, em 
especial aqueles fundos que carregam títulos públicos federais de prazos mais longos, por 
conta do procedimento denominado “marcação a mercado” (refletir situação atual de 
mercado no preço dos ativos). Isto tudo, apesar da taxa de juros básica para a economia 
estar em 6,50% ao ano, com sinalização de inflação sob controle e incentivos para a 
recuperação do PIB. O desafio daqui em diante será lidar 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. A carteira de investimentos 
do Muriaé-Prev encerrou o mês de junho de 2018 com a rentabilidade de 0,3534% contra 
uma meta atuarial de 1,75%. O Presidente do Comitê procedeu antes da abertura da etapa 
dos debates e indicações, as quais: 
De autoria do Sr. Antônio José Pereira de Oliveira 

 MANUTENÇÃO DE TODAS AS ALOCAÇÕES EM SUAS SITUAÇÕES ATUAIS. 

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

As proposições foram aprovadas pela integralidade dos votos presentes, com 
exceção e registrada a abstenção de voto do Sr. Víctor Cavalari Vieira de Oliveira. 
Concluídas as votações e ratificações 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, Alessandro Rodrigues Campos, 
presidente, lavrei a presente ata e que vai assinada pelos membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 13 de julho de 2018. 


