
          Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (07/10/2019). 

Aos sete dias do mês de outubro de 2019, 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 Resende, Alessandro Rodrigues Campos, 
Antônio José Pereira de Oliveira, Marcilene Adriana da Silva, Pedro Cândido 
Rodrigues Barbosa, Renata Ramos de Lacerda, Gladson Rodrigues Gomes Campos e 

Pedro Alves Vieira Júnior, e a ausência justificada de Rogéria Rodrigues de Souza 
Oliveira. Foram habilitados para voto: Stelamaris Schuenck Barbosa Resende, 

Alessandro Rodrigues Campos, Pedro Cândido Rodrigues Barbosa, Marcilene 
Adriana da Silva, Antônio José Pereira de Oliveira, Pedro Alves Vieira Júnior e 
Gladson Rodrigues Gomes Campos. Após a verificação de quórum com a maioria 

dos membros e aprovação por unanimidade dos votos presentes, foi instalada a 
sessão pelo Sr. Presidente do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev 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 outubro, a calibragem da carteira do Muriaé-Prev entre 40% e 45% 

da carteira em fundos IRFM, IRF-M 1 e DI, e entre 55% e 60% da carteira 
distribuídos em Fundos Flexíveis, IDKA, Alocação Dinâmica/Estratégica, IMA B, 
IMA B ATIVO, IMA B5, IMA B 5+ e FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL EM ATÉ 10%, 

segundo perfil de conservador a moderado para o momento. Segundo o Sr. Di Blasi, 
o mês de setembro foi marcado pelo movimento de busca de qualidade na carteira 

de ativos. O mercado local sofreu com este movimento com impactos na taxa de 
câmbio, com o Real se desvalorizando 9%. A bolsa ficou praticamente estagnada e 
as taxas de juro tiveram leve subida no mercado secundário de títulos públicos 

federais. Tudo por conta da conjuntura internacional, onde o cenário se mantém 
desafiador, devido as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, com risco 
de recessão global e, na América do Sul, com o resultado das prévias das eleições da 

Argentina. Todos estes eventos ocasionaram reflexos imediatos sobre a taxa de 
câmbio aqui no Brasil. Em termos macroeconômicos, o mercado projeta cenário 

benéfico para a taxa de inflação. Com o ritmo lento de desempenho da economia 
brasileira, o mercado faz nova aposta em corte da Selic da taxa SELIC (taxa básica 
de juro) para 2019, tão logo se materialize a aprovação da reforma. 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 3,51%. O destaque negativo fica por conta 
das constantes revisões para baixa da taxa de crescimento da economia (PIB). 
Analistas projetam crescimento inferior a 1% para 2019. O Governo tem anunciado 

medidas para incentivo da economia, dentre as quais a utilização do FGTS, com 
disponibilização de saques para os trabalhadores. As taxas de juro praticadas pelos 
Títulos Públicos Federais tiveram leve aumento no mercado secundário. Reflete a 

piora no mercado externo. Daqui em diante, o mercado deverá ficar em compasso de 
espera. A consolidação de um cenário de recuperação para a economia dependerá 

da capacidade de implementação do cronograma de reformas pelo novo Governo. A 
carteira de investimentos do Muriaé-Prev encerrou o mês de setembro de 2019 com 
a rentabilidade de 1,4353%, contra uma meta atuarial de 0,60%. O Presidente do 

Comitê procedeu a abertura da etapa dos debates e indicações, as quais, de autoria 
do membro do Sra. Marcilene Adriana da Silva: 
• MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS ALOCAÇÕES MANTIDAS NOS FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS EM  30/09/2019: 

• OS NOVOS APORTES RELATIVOS AOS REPASSES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 
DEVERÃO SER ALOCADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T. 
PUB.RF. 



As proposições acima foram aprovadas pela unanimidade dos votos presentes e 

habilitados. Concluída a votação acima, foi consignado pelo presidente do Comitê, 
que as deliberações e demais consignações serão encaminhadas à presidência do 
Muriaé-Prev para as providências cabíveis a serem processadas. 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, lavrei a presente ata e que vai 
assinada pelos membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 07 de outubro de 2019. 


