
 

 

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 Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Piracaia - PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/00001-72 

AUTORIZAÇÃO 

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 

Nº.  556/ ANO: 2017 

Data: 19 /09/2017 

Valor: 

R$ 170.470,72 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: BANCO   ITAU  

Agência 7890 conta 02920-5 

APLICAR a importância de R$ 170.470,72 (cento setenta mil quatrocentos setenta reais setenta dois centavos) 

 no fundo de investimento ITAU FOF RPI FICFIA, CNPJ 08.817.414/0001-10  

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., que tem por estratégia 

Ações Índice Ativo. O Fundo tem por Data de Início 25/04/2008 .  

 

O IPSPMP PIRAPREV já é detentor de posição no investimento desde janeiro de 2013.  

 

Cenário base: a autoridade monetária confirmou a expectativa de aceleração do ritmo de queda da Selic e na reunião 

do COPOM  de setembro promoveu um corte de 1,0%, levando a taxa básica da economia doméstica para 7,25% ao ano. 

O cenário prospectivo de inflação segue bastante benigno e deve tornar possível novos de queda nos juros, os quais 

podem ser benéficos para o mercado de renda variável. Apesar das preocupações crescentes com o andamento da 

proposta das reformas no Congresso, em especial, da previdência, o índice Bovespa apresentou um movimento de alta.  

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 mercado financeiro prospecta a SELIC final 

2017 em 7% e IPCA  a 3,14% pelo último Boletim FOCUS  de 08 de setembro de 2017 e, em assim sendo e 

considerando a meta atua rial de IPCA + 5,5% a.a.  fica demonstrando claramente que o segmento de Renda Fixa por si 

só não será suficiente para que a meta seja atingida, exigindo da gestão um avanço no segmento de renda variável, o 

que o produto elencado representa oportunidade.  A opção não altera o enquadramento perante a Política de 

Investimentos. 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2010: 

Segmento de Renda Variável ;  

Tipo de Ativo Fundos de Renda Variável  enquadrado no  Art. 8º, I, da Res CMN 3922/10; 

Administrador Itaú-Unibanco S.A , CNPJ  do FI nº. 60.701.190/0001-04 e  

Gestor Itau . Distr.  Tit. e Val. Mobiliários  

Fundo: ITAU FOF RPI FICFIA ,  

CNPJ 08.817.414/0001-10 

 

 

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

