
 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4371 

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 462/ ANO: 2016 

Data: 11/11/2016 
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Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: BANCO ITAU Ag 7890 – CC 08872-2 

  

APLICAR a importância de R$ 3.659,67 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)no fundo de 

investimento  ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRÉ LP FICFI, CNPJ 10.396.381/0001-23. 

 

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

aceitável do produto ora eleito para investimento, bem como composição da carteira do fundo.  

Os mercados globais operam no vermelho, após a confirmação da vitória do candidato republicano Donald Trump para a 

presidência dos EUA. O empresário bilionário obteve vitórias surpreendentes em estados-chave, que eram dados como 

certos para a candidata democrata Hillary Clinton. Num típico movimento de “ressaca”, os índices das principais bolsas 

de valores mundo afora despencaram. O índice Nikkei (Japão), -5,4%; O CAC (França), -1,4; O DAX (Alemanha), -1,2; O 

FTSE-100 (Reino Unido), -0,4%; SSE Composite (China), -0,6%. Nos EUA as bolsas ainda não abriram, mas os negócios 

no mercado futuro já sinalizam a derrocada dos índices. O Futuro S&P 500 chegou a atingir um limite de baixa de 5%, 

acionando o mecanismo de “circuit break”, mas ameniza as perdas durante a sessão. Agora, recua -1,3%. No mercado 

brasileiro, o pregão da Bovespa negocia nesse momento aos 62.800 pontos, uma queda de -2,1%. Já esteve pior, aos 

61.800 pontos na abertura do pregão. No mercado futuro de juros, as taxas dos contratos com vencimentos mais longos 

abrem com força, mas já mostram sinais de moderação. No primeiro discurso após ser eleito, Donald Trump adotou um 

tom mais moderado do que na campanha, ao conclamar todas as lideranças norte-americanas para uma união por todos. 

Resta saber se, de fato, as ações serão conciliadoras, ou se ele cumprirá com o que prometeu durante a campanha, com 

viés fortemente protecionista no que diz respeito as relações externas, e intervencionista nas questões internas. Não 

podemos nos deixar levar pelo extremismo da retórica de Donald Trump durante a campanha.  Como reflexo imediato 

desse evento importante, esperamos intensa volatilidade com um viés de baixa no curtíssimo prazo, embalado pela queda 

dos mercados acionários globais. Entretanto, os mercados tendem a se acomodar na medida em que o sentimento de 

catástrofe seja dissipado. Neste contexto, o Regime Próprio  persegue a estratégia recomendada na política de 

investimentos. Com Taxa de juros SELIC estável em 14,00% aa. Inflação projetada em 6,88% para 2016. Estimativa 

para meta atuarial em 2016 de IPCA + 5,5% jrs reais =12,38 %. No curto prazo, todos os indicadores (CDI; IRF-M 1 e 

IMA-B) tendem a oferecer bons ganhos. Os Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. Com 

tendência de continuidade na redução no futuro, as expectativas para a meta atuarial em 2016 e o conjunto de 

indefinições políticas, o importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos, com alongamento da carteira 

até 2021. Assim, a alocação dos recursos para este segundo semestre está com direcionamento, para o segmento de 

Renda Fixa centrado nos indexadores: IMA-B/IDKA 2/IRF-M 1, pois há tendência de queda de juros no futuro. No 

curto prazo, tais fundos ainda entregam bons retornos, pois os juros estão fixados em 14,00% ano. A opção não altera o 

enquadramento perante a Política de Investimentos. 

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 (02/05/2020) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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