
 

 

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 479/ ANO: 2016 

Data: 28/12/2016 

VALOR (R$): 8.792,84 (oito mil setecentos e noventa e 

dois reais oitenta e quatro centavos) 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: 

 

BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 08873-0  

 

APLICAR a importância de R$ 8.792,84 (oito mil setecentos e noventa e dois reais oitenta e quatro 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. Na pesquisa Focus, a 

projeção para o IPCA ao final de 2016 recuou de 6,49% na semana anterior para 6,40%, e de 4,90% para 4,85% ao 

final de 2017. A expectativa para a taxa de câmbio ao final de 2016 caiu de R$ 3,38/US$ para R$ 3,37/US$, enquanto 

para o final de 2017 subiu de R$ 3,49/US$ para R$ 3,50/US$. A projeção para a taxa de crescimento do PIB em 2016 

recuou de -3,48% para -3,49%, e para 2017 foi reduzida de 0,58% para 0,50%. A estimativa para a taxa Selic ao final 

de 2017 permaneceu estável em 10,50%.  O índice de confiança da indústria, calculado pela FGV, caiu 2,2 pontos entre 

novembro e dezembro, chegando a 84,8 pontos, o menor patamar desde junho. Na abertura, o índice de expectativas 

recuou 2,2 pontos, enquanto o índice que mede a situação atual caiu 1,8 ponto. O NUCI, que mede o nível de utilização 

da capacidade instalada da indústria, também recuou no período, alcançando 72,5%, ante 74,0% em novembro, o menor 

patamar para a série iniciada em 2001.  

Os Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. Com tendência de redução de juros de forma mais 

significativa na próxima reunião do COPOM  em 10/11 de janeiro de 2017, (expectativas de redução em 

0,50p.p./0,75p.p.) o que  favorece os papéis pré-fixados; no contexto de indefinições políticas que tanto impactam o 

mercado financeiro e de capitais, o importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos,  nos segmentos 

pré-fixados, DI, e médio prazo com alongamento da carteira até 2021. Os cenários quanto às curvas de juros  

vislumbram a necessidade de  balanceamento  do patrimônio  mesclando os prazos de vencimentos dos títulos públicos 

que compõe as carteiras dos FI, o que o  investimento no produto elencado representa oportunidade.  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 

 

Lafaiete Fabio T. de Oliveira 
Pres. Conselho 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 

mailto:piraprev@piraprev.com.br
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