
         
Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (13/02/2020).

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2020, 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, Rogéria Rodrigues
de  Souza  Oliveira,  Pedro  Cândido  Rodrigues  Barbosa,  Alessandro  Rodrigues
Campos, Antônio José Pereira de Oliveira, Renata Ramos de Lacerda e Gladson
Rodrigues Gomes Campos, registrada a ausência justificada de Marcilene Adriana
da  Silva  e  Pedro  Alves  Vieira  Júnior.  Foram habilitados  para  voto:  Stelamaris
Schuenck  Barbosa  Resende,  Renata  Ramos  de  Lacerda,  Rogéria  Rodrigues  de
Souza Oliveira, Alessandro Rodrigues Campos, Antônio José Pereira de Oliveira,
Pedro Cândido Rodrigues Barbosa, Gladson Rodrigues Gomes Campos e Renata
Ramos de Lacerda. 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
fevereiro de 2020, a manutenção de calibragem da carteira do Muriaé-Prev com até
20% da  carteira  em  fundos  IRF-M  1  e  DI,  e  entre  75%  e  80%  da  carteira
distribuídos  em Fundos  Flexíveis,  IDKA,  Alocação Dinâmica/Estratégica,  IRFM,
IMA B, IMA B ATIVO, IMA B5, IMA B 5+ e FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, até o
limite percentual da Política de Investimentos 2020, como opção agregar melhor
rentabilidade  em cenário  de  SELIC  baixa,  e   segundo  perfil  de  conservador  a
moderado atento ao momento e ocorrências de mercado. Segundo o Sr. Di Blasi, o
mês de  janeiro de  2020 teve como principal  acontecimento na economia (e  na
saúde)  mundial  a  propagação  do  Coronavírus,  com  impactos  no  mercado
financeiro internacional. As bolsas de valores ao redor do mundo apresentaram
fortes oscilações e os analistas de mercado fazem as contas dos efeitos da doença
sobre o comércio mundial. Por aqui, o Real apresentou uma forte desvalorização,
sendo negociado em patamares superiores a R$ 4,20. Para o ano de 2020, com o
cenário de manutenção da taxa Selic nos patamares atuais, ainda há espaço para
ganhos em posições prefixadas mais longas, mas com previsão de ganhos menores
do que aqueles obtidos em 2019. No segmento de renda variável, se aliarmos a
taxa de juro reduzida em relação aos níveis históricos e a perspectiva de retomada
do  crescimento  econômico,  a  bolsa  permanece  como  alternativa  atrativa  para
buscar  retornos  superiores  de  capital,  permanecendo  como  boa  estratégia  de
alocação  e  diversificação  das  carteiras.  Investidores  devem  se  preparar  para
operação em cenário de juro mais baixo e propício a oscilações, ainda por conta do
processo de recuperação da economia brasileira. A carteira de investimentos do
Muriaé-Prev encerrou o mês de janeiro de 2020 com a rentabilidade de 0,4037%,
contra  uma  meta  atuarial  de  0,6900%.  O  Presidente  do  Comitê  procedeu  a
abertura da etapa dos debates e indicações, as quais, de autoria do membro do Sr.
Antônio José Pereira de Oliveira:
 MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS ALOCAÇÕES MANTIDAS EM 31/01/2020;
 ALOCAÇÃO DOS APORTES RELATIVOS AOS REPASSES DO MÊS DE FEVEREIRO DE

2020 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, 13 de fevereiro de 2020.


