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Unidade Gestora do RPPS: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/00001-72 

AUTORIZAÇÃO 

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 

Nº 228 / ANO: 2014 

Data: 15/12/2014 

 

VALOR (R$): 300.000,00 (Trezentos mil reais) 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: 

 Artigo. 7º inciso VII, b 

Descrição da operação: 

 

BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 02920-5 

  

APLICAR a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) no fundo de investimento ITAU INVESTMENT  

GRADE Renda Fixa Crédito Privado FICFI, CNPJ 09.093.883/0001-04. 

 

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato do histórico de rentabilidade  

aceitável dos produtos ora eleitos para investimento, bem como composição das carteiras dos fundos. 

 

Fatores como projeções de trajetória ascendente da SELIC para 2015  aliada a  abaixo crescimento do PIB  

e incertezas advindas do cenário internacional  e nacional impele a gestão a buscar no mercado alternativas de  

investimento com retornos compatíveis com a meta atuarial estipulada na Política de Investimentos, a saber, IPCA  

+ 5,5% a.a.  

 

O monitoramento dos cenários quanto às curvas de juros no tocante aos fundos IMAB 5 e IMAB 5+ vislumbram a  

necessidade de manutenção do patrimônio encurtando os prazos de vencimentos dos títulos públicos que compõe as  

carteiras.  

 

O mercado nacional sofreu alta volatilidade por conta da conjuntura sócio-político-econômica brasileira 

bem como internacional, em especial, pela perspectiva do FED. (Banco Central dos EUA) em iniciar o ciclo de aumento da 

taxa básica de juros, o que impactou de forma significativa na curva dos juros.  

 

O índice IMA registrou alta depreciação no período na parte mais longa dos vencimentos dos títulos públicos  

federais o que impele a gestão a encurtar a carteira de investimentos até que se vislumbre  cenário mais favorável à 

alocação em longo prazo (acima de 5 anos) 

 

O fundo tem por benchmark o CDI, adequado a preservação patrimonial no cenário recessivo vivenciado. Possui taxa de 

administração da ordem de 0,250%a.a., e resgate em D+0 

 

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos. 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2010: 

 

Característica dos Ativos: 

 

Segmento:                    Renda Fixa – Crédito Privado 

Tipo de Ativo:               Fundos de Renda Fixa 

Enquadramento:           Art.   7º, VII, b 

 

 

Proponente: 

 

Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município 

de Piracaia – PIRAPREV 

 

Gestor/autorizador: 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-10 ANBIMA (07/07/2017) 

CGRPPS 447 APIMEC (02/05/2016) 

 

Responsável pela liquidação da operação 

mailto:piraprev@piraprev.com.br
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