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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 469 / ANO: 2016 

Data: 09/12/2016 

 

VALOR (R$): 61.000,00 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: 

 Artigo. 7º inciso I 

Descrição da operação: BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 02920-5 Piraprev  

APLICAR a importância de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) no fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL  

RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 CNPJ 09.093.819/0001-15. 

  

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. Depois da crise política ter dominado o  

noticiário local na penúltima semana, foi a vez da crise institucional. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na madru- 

gada da última quarta-feira, por 450 votos a 1 o texto-base do projeto de lei chamado de pacote anticorrupção, sem que a  

polêmica anistia à pratica do caixa 2 tenha sido incluída. No Relatório Focus publicado nesta segunda-feira, a média dos  

economistas que militam no mercado financeiro reduziu novamente a projeção da inflação deste ano. O Índice Nacional de  

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estimado para 2016 passou de 6,72% para 6,69%, a quarta redução seguida. Já o índice  

para o ano que vem foi mantido em 4,93%. Para a taxa Selic, o boletim informou que a mediana das previsões para o fim de  

2016 permaneceu em 13,75%, no que se consolidou e para o fim de 2017, caiu de 10,75% para 10,50% ao ano. Já o desempenho 

da economia previsto para este ano teve uma leve melhora. Os analistas preveem uma queda de 3,43% no Produto Interno Bru- 

to- PIB em vez dos 3,49% da semana anterior. Para o ano que vem, a previsão foi levemente piorada, passando de expansão de 

0,98% para  0,80%. Para a taxa de câmbio, o relatório mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,35, como na 

semana anterior. Para o fim de 2017, a mediana para o câmbio se elevou de R$ 3,40 para R$ 3,45. Para o Investimento  

Estrangeiro Direto, as expectativas são de um ingresso de US$ 65 bilhões em 2016 e de US$ 70,00 bilhões em 2017.Os  

Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. Com tendência de redução de juros, as expectativas para a  

meta atuarial em  2016 e o conjunto de indefinições políticas, o importante é manter a “calibragem” da carteira de investi- 

mentos, com alongamento da carteira até 2021. Assim, a alocação dos recursos para este segundo semestre está com  

direcionamento, para o  segmento de Renda Fixa . Os cenários quanto às curvas de juros no  vislumbram a necessidade de  

manutenção do patrimônio  encurtando os prazos de vencimentos dos títulos públicos que compõe as carteiras, o que o   

investimento no produto elencado representa oportunidade. A opção não altera o enquadramento perante a Política de  

Investimentos. 

Característica dos Ativos: 
Segmento:                      Renda Fixa. 

Tipo de Ativo:                ART 7º Inciso I, alínea b. 

Instituição Financeira:  Banco Itaú Unibanco S.A 

CNPJ:                            60.701.190/0001-04 

Fundo:                            ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO  5 FI 

CNPJ:                             09.093.819/0001-15 

 

Proponente: 
 

Osmar Giudice 

Superintendente 

 

 

Lafaiete Fabio T. de Oliveira 

Presidente Cons. Administrativo 

 

Gestor/autorizador: 
 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC (01/05/2020) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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