
           

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (12/11/2018) 

Aos doze dias do mês de novembro 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: Stelamaris 
Schuenck Barbosa Rezende, Víctor Cavalari Vieira de Oliveira, Alessandro Rodrigues 
Campos, Cláudia Braga Dutra, Pedro Alves Vieira Júnior, e Antônio José Pereira de Oliveira; 
registrada a ausência justificada de Gilmar Lopes de Faria, Pedro Cândido Rodrigues 
Barbosa e Leila Angélica de Araújo Machado e. 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 novembro do exercício de 2018, em caso de opção de calibragem, 50% da 
carteira em fundos IRF-M 1; 25% em DI, e 25% em Fundos Flexíveis. o mês de outubro foi 
tomado de alguma euforia por parte dos agentes econômicos com a vitória do candidato 
com programa de governo mais “liberal”, voltado para a implantação de algumas reformas, 
dentre as quais, a reforma da previdência. Até aqui, ocorreram oscilações inerentes a ano 
eleitoral. O mercado financeiro, guiado pela divulgação das pesquisas de intenção de voto, 
alimentou as incertezas políticas e de recuperação da economia. As incertezas provocaram 
o vai-e-vem na rentabilidade dos investimentos. Com a definição do certame eleitoral, as 
expectativas e apostas ficam voltadas para a montagem da equipe de governo e o capital 
político e a disposição para realizar a consolidação fiscal e reformas estruturais, com 
perspectivas de impacto positivo no crescimento econômico. Em termos macroeconômicos, 
a novidade ficou por conta do aumento da expectativa da inflação para 2018 e também para 
2019. As expectativas constam no boletim de mercado, também conhecido como relatório 
"Focus", divulgado nesta segunda-feira (1º) pelo Banco Central. O relatório é resultado de 
levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições. Houve elevação da 
estimativa do IPCA (inflação) de 4,30% para 4,40% para este ano. Para 2019, os 
economistas das instituições financeiras elevaram a estimativa de inflação de 4,18% para 
4,22%. A expectativa de mercado segue abaixo da meta de inflação estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional – CMN, que é de 4,50% ao ano. Para alcança-la o Banco 
Central reduz ou eleva a taxa de juros básica da economia (SELIC). O IPCA também 
remunera alguns títulos da dívida pública brasileira (soberana). A rentabilidade final desses 
títulos depende do comportamento da inflação, acrescida de uma taxa de juro, que 
representa o risco da dívida. A carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de 
outubro de 2018 com a rentabilidade de 0,89% contra uma meta atuarial de 0,95%. 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 DA CARTEIRA E SUAS RESPECTIVAS ALOCAÇÕES SEM 
ATERAÇÕES, CONFORME SITUAÇÃO DE 31/10/2018. 

 ALOCAÇÃO DOS NOVOS APORTES DECORRENTES DO MÊS DE NOVEMBRO 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, excetuando 
a abstenção de voto do Sr. Víctor Cavalari. 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 11:00 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, 12 de novembro de 2018. 


