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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 421/ ANO: 2016 

Data: 07/07/2016 

VALOR (R$): 192.708,12 
Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: 

 

  

APLICAR a importância de R$ 192.708,12 (cento e noventa e dois mil, setecentos e oito reais e doze centavos) 

 no fundo de investimento ITAU  INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRÉ LP FICFI,  

CNPJ 10.396.381/0001-23, obedecendo a seguinte pulverização entre contas: 

 

Ag. 7890 Conta nº   08872-2       PIRAPREV APORTE R$   75.108,12 

Ag. 7890 Conta nº   02920-5       PIRAPREV R$ 117.600,00 

 Total: R$ 192.708,12 

 

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

recursos de terceiros e solidez patrimonial, entre outros, bem como composição da carteira do fundo. 

 

O mercado nacional sofreu alta volatilidade por conta da conjuntura política brasileira em especial, o inevitável  

processo de impeachment da presidente da república e a  capacidade do  eventual futuro governo quanto à implantação  

das medidas necessárias ao ajuste fiscal e equacionamento dos problemas inúmeros da economia.  O COPOM manteve a 

taxa SELIC em 14,25% a.a. mas o cenário prospectivo indica que haverá espaço para cortes a partir 

do segundo semestre. Já no cenário internacional, a China ainda não clareou se a melhora dos indicadores de atividade se 

sustentará  

nos próximos trimestres;  Estados Unidos com a perspectiva do FED em avançar no ciclo de aumento da  taxa básica  

de juros ainda por duas vezes em 2016;  enquanto a Europa aguarda o efeito da saída da UK na Zona do Euro.  

A manutenção da SELIC com tendência de redução no futuro precifica que os fundos das famílias IRFM e IMAB rea- 

gem de forma mais positiva, vislumbrando-se diminuição em fundos CDI/pós fixados dada a tendência de queda de  

juros futuro. 

O Fundo é de renda fixa com estratégia ativa que atuará por meio de acompanhar a variação do índice IRFM 

alocação dinâmica nos vértices IRFM alternativa ao cumprimento da rentabilização de nosso passivo atuarial de  

IPCA + Taxa de juros de 5.5% a.a. objetivando-se evitar maiores quedas acentuadas em momentos  de maior  

volatilidade do mercado. 

 

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 

Tipo de Ativo:                     Fundos de Renda Fixa  

Enquadramento:                  Art.  7º, I, b 

Administrador e Gestor:    Itaú-Unibanco S.A  

CNPJ :                                60.701.190/0001-04 

Fundo:                                 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA  PRÉ FIC  FI 

CNPJ:                                  10.396.381/0001-23 

 

Proponente: 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

 

Rosalina C M. Fialho 
Pres. Conselho Administrativo 

 

Gestor/autorizador: 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPF 029.919.458-26 
CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC (02/05/2017) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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