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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do  
Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 31/05/2019. 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14:00 hs, atendendo 
a convocação da presidente do Conselho Fiscal do Muriaé-Prev, Ana Cláudia do 
Valle Ricardo Amaro, foi verificado o comparecimento e quórum dessa reunião dos 
conselheiros: membros efetivos eleitos pelos servidores: Marcos Barcaro Pinto 
(ausente), Rodrigo Tureta da Silva (ausente), Ana Cláudia do Valle Ricardo Amaro 
(presente), Isabel Helena dos Santos Rodrigues (ausente); membros suplentes 
eleitos pelos servidores: Júlio César Prata (presente), José dos Santos Costa 
(ausente) Fernando Luiz Vargas (ausente) e Alesandra Guilhermina Rodrigues 
(presente), concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos 
conselheiros: Ana Cláudia do Valle Ricardo Amaro, Alesandra Guilhermina 
Rodrigues e Júlio César Prata. Ato contínuo, a presidente do Conselho Fiscal do 
Muriaé-Prev, se fazendo presente, agradeceu a presença e declarou aberta a 
sessão, por decisão plenária, considerando o quórum satisfatório, e foi deliberado 
entre os membros, o encaminhamento, apreciação, votação e deliberação da pauta 
contendo as seguintes matérias: 1 - desempenho dos investimentos do Muriaé-
Prev relativo ao mês de abril/2019; 2 – licitações e Compensações 
Previdenciárias relativas ao mês de abril de 2019; 3 – prestação de contas 
relativas ao mês de abril/2019. 1 - desempenho dos investimentos do Muriaé-
Prev relativo ao mês de abril/2019: o presidente do Comitê de Investimentos, 
Alessandro Campos, discorreu sobre o desempenho dos investimentos do Muriaé-
Prev em abril de 2019, em que o destaque foram os avanços na agenda política e 
econômica. A aprovação do relatório da Reforma da Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça veio, apesar dos atrasos. Doravante, a reforma será discutida 
em detalhes nos próximos meses. O debate deverá ficar por conta da eventual 
“desidratação” do texto original proposto pelo Governo. As incertezas em relação ao 
tamanho da diluição das medidas propostas deverão trazer volatilidade para o 
mercado. Apesar disto, tanto os fundos de renda fixa quanto os de renda variável (na 
sua maioria) apresentaram retornos positivos no mês de abril. No que tange à 
conjuntura internacional, as bolsas americanas atingiram máxima histórica e a 
economia chinesa mostra sinais de estabilização. O cenário se mantém desafiador, 
mas sinaliza ambiente mais benigno à frente. Contudo, o foco maior dos investidores 
está voltado para o cenário doméstico. O cenário para 2019 ainda é benéfico para o 
segmento de renda variável. Movimentos mais bruscos de subida devem acontecer 
somente após avanços na reforma. Oscilações nos preços dos ativos estarão mais 
presentes daqui em diante. 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 4%. 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 obteve em abril de 2019, a rentabilidade de 
0,8531% em face da meta atuarial de 1,06%. O desempenho dos investimentos 
em abril de 2019 foi aprovado por unanimidade dos votos habilitados; 2 – 
Licitações e Compensações Previdenciárias relativas ao mês de abril de 2019: 
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em relação a essas matérias, o Presidente da Diretoria Executiva esclarece o 
resumo: foi realizado, em 12/04/2019, o Pregão Presencial nº 003/2019 - Objeto: 
Contratação de Empresa para o fornecimento de itens de limpeza para atender as 
necessidades do Muriaé-Prev, registro de preços, sendo adjudicado às seguintes 
empresas: itens: 01, 05, 13, 30 e 32 do lote 01, à empresa AMV Médica Ltda, no valor 
total de 1.013,00 (hum mil, e treze reais); e o valor total de R$ 7.602,70 (sete mil, 
seiscentos e dois reais e setenta centavos), relativo aos itens: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 33 do lote 
001, à empresa 3 R & L Empreendimentos Comerciais ltda; COMPREV: em relação 
ao COMPREV, no mês de abril, o pró-rata mensal Muriaé-Prev-INSS, foi de R$ 
1.416,36; e o pró-rata mensal INSS-Muriaé-Prev, foi de R$ 14.631,37. Não houve 
novos processos de concessão. A matéria 2 foi aprovada pela unanimidade dos 
votos habilitados; 3 – prestação de contas relativas aos meses de mês de 
abril/2019: o contador do Muriaé-Prev, Pedro Alves Vieira Júnior apresentou a 
prestação de contas relativa ao mês de março de 2019, em que foi apurado as 
seguintes receitas: contribuição da Prefeitura: patronal = 1.010.174,48; segurado =  
465.313,56; repasse inativos PMM = 71.584,92; Total R$ 1.547.072,96; contribuição 
do DEMSUR: patronal = R$ 250.166,98, segurado =  114.549,10; Total R$ 
364.716,08; contribuição da FUNDARTE: patronal = 35.217,02, segurado = 
16.822,44; Total R$ 52.039,46; contribuição da Câmara:  patronal = 56.106,72, 
segurado = 26.847,74; Total R$ 82.954,46; contribuição dos inativos = R$ 
25.660,98; rendimentos das aplicações financeiras = R$ 1.668.546,78; outras 
receitas = R$ 862,65; dedução de receitas = (29.167,55); compensação 
previdenciária = R$ 14.631,37; receita extra-orçamentária = R$ 505.305,61; 
perfazendo uma receita total de R$ 4.206.425,40, e um saldo em bancos e 
aplicações financeiras de R$ 196.530.670,36. As despesas foram as seguintes: 
administrativas = R$ 52.177,30; benefícios previdenciários = R$ 2.583.006,75; 
compensação previdenciária para o INSS = R$ 1.416,16; despesas extra-
orçamentárias (consignações) = R$ 507.494,45; despesa total = R$ 3.144.094,66. 
A prestação de contas relativa ao mês de abril de 2019 foi aprovada pela 
unanimidade dos votos habilitados. Nada mais a apreciar ou deliberar, foi 
encerrada a reunião às 16:43, pela Presidente Ana Cláudia Valle Ricardo Amaro, que 
agradeceu a presença de todos, e assina a presente ata juntamente com o 
Presidente do Muriaé-Prev, e os demais membros do Conselho Fiscal, habilitados 
para voto nessa sessão. 
Conselho Fiscal do Muriaé-Prev: 
 

________________________________ 
Ana Cláudia Valle Ricardo Amaro 

Presidente do Conselho Fiscal 
 
________________________________________ 
Alesandra Guilhermina Rodrigues 
 
_________________________________________ 
Júlio César Prata 
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_________________________________ 
Alessandro Rodrigues Campos  

Presidente do Muriaé-Prev 
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