
 

 Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

Aos 09 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 105, Centro, nesta Comarca de 

Piracaia, no Estado de São Paulo, realizou-se Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

Presentes: os membros o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira 

Camargo; e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê. Constatada a existência legal de 

quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos e, abrindo os trabalhos, 

passou a explanar acerca do comportamento dos mercados financeiro e de capitais ocorridos 

durante o mês de Dezembro de 2016: No Brasil, Banco Central sinaliza que intensificará o ritmo 

do corte de juros. Nos EUA, FED altera sua expectativa para a trajetória dos juros em 2017. No 

Brasil, a economia registrou forte contração no 3º trimestre e indica que o cenário de 

recuperação deverá ser mais lento. O PIB do 3º trimestre contraiu 0,8% na margem e ficou 

ligeiramente abaixo da nossa expectativa e do mercado, ambas com queda de 0,9%. A indústria 

contraiu 1,3% na margem, com destaque para a indústria de transformação e construção civil, 

que recuaram 2,1% e 1,7%, respectivamente. O setor de serviços teve uma contração 0,6%, 

resultado um pouco melhor que do esperado devido ao crescimento de serviços de informação e à 

menor queda das atividades ligadas ao governo (educação e saúde). O consumo seguiu contraindo 

no trimestre e recuou 0,6% na margem, o que representa uma sequência de sete trimestres 

negativos. Os investimentos também tiveram uma reversão da ligeira melhora do 2º trimestre, e 

recuaram 2,4%, após alta de 0,4% no trimestre anterior. Nossa expectativa de recuperação da 

atividade foi adiada após a divulgação do resultado do PIB do 3º trimestre, e revisamos nossa 

projeção de crescimento para 2017 de 0,7% para 0,2%, o que implica em crescimento na margem 

somente a partir do segundo trimestre de 2017. Para o 4º trimestre desse ano, a nossa 

expectativa é de um recuo de 0,3% na comparação trimestral. O Banco Central reduziu a taxa 

Selic como esperado e sinalizou que o ritmo de cortes poderá ser alterado nas próximas 

reuniões. O Banco Central diminuiu a taxa Selic em 25 p.b., levando-a para 13,75% a.a. No 

comunicado da decisão, o Copom reconheceu que os indicadores econômicos de curto prazo 

frustraram as expectativas, e que as evidências sinalizam uma recuperação mais demorada e 

gradual. A avaliação do cenário externo foi alterada para reconhecer o aumento da incerteza 

após o resultado das eleições americanas, e que isso provavelmente indica o fim do interregno 

benigno do cenário internacional para as economias emergentes. Com relação ao ciclo de 

flexibilização da política monetária, o Copom retirou a menção à referência de um ciclo total 

“moderado”, mas manteve a avaliação que deverá ser gradual. Na avaliação sobre a magnitude e a 

intensificação do ciclo de política monetária, o Copom destacou dois condicionantes: a 

recuperação da atividade econômica e o comportamento do cenário externo, em especial, a taxa 

de câmbio. Na ata da reunião, o Copom qualificou que o movimento das commodities pode mitigar 

eventuais pressões sobre o Real, assim como o aperto das condições financeiras externas teria 

um caráter contracionista sobre a atividade doméstica. Dessa forma, o comitê suavizou os 

possíveis impactos inflacionários do fim do interregno benigno para as economias emergentes.  

Corroborando com um cenário de intensificação do ciclo de corte de juros, o Relatório 

Trimestral de Inflação contemplou a redução nas estimativas do IPCA e crescimento econômico 

em 2017. Diante desse quadro, consideramos que há espaço para a intensificação no ritmo de 

corte na taxa Selic na reunião de janeiro para 50 p.b. Para o encerramento do ano, projetamos a 

taxa Selic em 10% ao ano. Nos EUA, o FED aumentou a taxa básica de juros corrente e também 

suas projeções para os Fed Funds em 2017. Um ano após a primeira elevação da taxa de juros, os 

membros do FOMC decidiram, de maneira unânime e sem surpresas, aumentá-la novamente em  

 



25 p.b. Com isso, a taxa dos Fed Funds situa-se agora entre 0,50% e 0,75% ao ano. Em termos 

de cenário, a autoridade manteve uma leitura construtiva sobre a economia norte-americana e 

promoveu apenas revisões discretas em suas projeções (PIB, desemprego, inflação). Contudo, as 

expectativas do colegiado para a trajetória da taxa básica de juros em 2017 foram revisadas 

para cima, sendo que agora englobam três aumentos adicionais ao longo do próximo ano (ante dois 

anteriormente). Adicionalmente, a respeito do cenário fiscal do governo que está prestes a 

tomar posse, houve apenas discussões entre os membros do board, sendo que nem todos 

incorporaram este aspecto em suas projeções. Em linha com estas modificações, nosso cenário-

base para os juros norte-americanos foi revisado de duas para três altas ao longo do próximo 

ano, com a ressalva de que pode haver alterações adicionais a depender do estímulo fiscal 

efetivo do governo Trump. O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, anunciou a extensão do 

programa de compra de ativos para até dezembro de 2017 com uma redução das compras 

mensais de €80 bilhões para €60 bilhões. O novo formato eleva em €540 bilhões o programa de 

compra da autoridade monetária. Além desse aumento, o comunicado após a reunião trouxe uma 

mensagem de continuidade do processo de expansão monetária, desaprovando a visão de que o 

BCE estaria já se preparando para reduzir a velocidade da expansão promovida por ele. Essa 

posição reforça a divergência da política monetária entre as principais economias desenvolvidas, 

notadamente os EUA. Ainda na Europa, o referendo pela mudança no sistema político na Itália 

implicou na renúncia do primeiro-ministro. Com aproximadamente 60% dos votos, a maioria da 

população italiana rejeitou a proposta de reduzir o poder do Senado e conceder apenas à Câmara 

o direito de dar voto de confiança ao governo. A rejeição da proposta, defendida pelo governo, 

culminou na renúncia de Matteo Renzi ao cargo de primeiro-ministro. Paolo Gentiloni, ex-ministro 

das relações exteriores foi escolhido para ocupar o cargo em seu lugar. A instabilidade criada 

pelo referendo pode implicar na antecipação das eleições para 2017, em um ambiente no qual o 

discurso de partidos eurocéticos tem conquistado espaço. Vale destacar que a história do 

referendo se relaciona com a debilidade do sistema bancário no país, na medida em que o cenário 

político conturbado pode prejudicar a atividade nos próximos meses e acentuar os resultados 

negativos dos bancos italianos. Na China, os dados de atividade e de crédito em novembro 

indicam que a meta para o PIB deste ano será cumprida sem percalços. O financiamento social 

total alcançou RMB 1,74 trilhão em novembro sendo que, na margem, houve crescimento dos 

empréstimos em moeda local e também de notas promissórias. Quanto aos indicadores de 

atividade, tanto a indústria como o varejo exibiram discreta aceleração em novembro e ambos 

apontam para PIB em torno de 6,7% (interanual) neste último trimestre. Sobre os investimentos, 

o indicador seguiu estável em 8,3% no acumulado do ano até novembro. Seu detalhamento, 

contudo, mostrou desaceleração nos investimentos públicos e em infraestrutura. No próximo 

ano, avaliamos que a estabilidade da economia doméstica será a prioridade de Pequim, tendo em 

vista a renovação programada para os principais cargos do Partido Comunista, além de possíveis 

ventos contrários oriundos da geopolítica mundial. Em 2017, esperamos que a economia chinesa 

apresente uma leve desaceleração, expandindo 6,5%. Prezados pares do Comitê, o ano termina e 

a discussão ainda versa sobre os mesmos problemas: economia em declínio, desemprego em alta e 

o país tentando encontrar seu rumo. Contudo, quem dispunha de recursos para investir, não teve 

muita dificuldade para aumentar o seu patrimônio. A melhora das expectativas com relação à 

política fiscal, bem assim a mudança de rota na política econômica promovida pelo impeachment, 

trouxe novas expectativas para os agentes financeiros. A sinalização da inflação para dentro da 

meta de 6,5% ao ano propiciou um novo ciclo de redução da taxa de juros SELIC, trazendo 

ganhos para a bolsa de valores e os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) e 

indexados à inflação (família IMA-B). Houve forte recuperação da bolsa de valores, com melhor 

desempenho dentre os principais investimentos. Com a projeção de juros mais baixos no futuro, 

houve também forte valorização dos títulos públicos federais, fazendo com que os fundos de 

investimentos registrassem bons retornos no acumulado do ano. Com exceção do câmbio (pois 

houve valorização do real em relação ao dólar), todos os indexadores mostraram bons 

 

 



 rendimentos. O quadro abaixo sumariza os principais rendimentos alcançados no ano de 2016: 

 

 
 

 
 

 

 

Artigos Renda Fixa Resgate Saldo Anterior Aplicações Resgates Retorno R$  % a.m. %  a.a. Meta Atuarial Saldo Atual % Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" 26.844.095,13R$     28.588.350,21R$    55,74% 100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) D+1 4.522.631,06R$       130.495,66R$    2,89% 24,55% 11,80% 4.653.126,72R$      9,07%

CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 16/08/2018 394.148,38R$          4.432,47R$         1,12% 14,81% 11,80% 398.580,85R$          0,78%

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 15/08/2024 1.182.305,00R$       20.571,00R$       1,74% 22,52% 11,80% 1.202.876,00R$      2,35%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF D+0 27.117,44R$             320,04R$            1,1802% 14,5809% 11,80% 27.437,48R$            0,05%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                              (Aporte) D+0 980.905,99R$          13.519,48R$       1,3783% 15,1911% 11,80% 994.425,47R$          1,94%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP D+0 81.264,19R$             1.120,04R$         1,3783% 15,1911% 11,80% 82.384,23R$            0,16%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP D+0 4.292.604,84R$       52.730,08R$       1,2284% 14,9427% 11,80% 4.345.334,92R$      8,47%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF D+0 105.117,37R$          3.022,79R$         2,8756% 24,5601% 11,80% 108.140,16R$          0,21%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                               (C/C 02920-5) D+1 433.969,22R$          237.638,31R$  297.250,00-R$  2.757,01R$         1,36% 15,02% 11,80% 377.114,54R$          0,74%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                   (TX ADM c/c 08870-6) D+1 5.392,58R$               49.000,00R$             10.000,00-R$    421,43R$            1,36% 15,02% 11,80% 44.814,01R$            0,09%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                            (C/C 02920-5) D+0 6.026.090,18R$       915.058,73R$  80.000,00-R$    113.722,02R$    1,79% 22,82% 11,80% 6.974.870,93R$      13,60%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                  (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) D+0 588.788,38R$          10.555,50R$       1,79% 22,82% 11,80% 599.343,88R$          1,17%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                              (APORTE C/C 08872-2) D+0 1.203.599,00R$       341.181,04R$  24.270,23R$       1,79% 22,82% 11,80% 1.569.050,27R$      3,06%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                 (PARCELAMENTO C/C 08873-0) D+0 172.196,60R$          14.309,24R$    3.116,03R$         1,79% 22,82% 11,80% 189.621,87R$          0,37%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA D+4 2.950.208,71R$       81.022,07R$       2,75% 22,47% 11,80% 3.031.230,78R$      5,91%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP D+1 3.709.507,70R$       107.393,06R$    2,9100% 24,81% 11,80% 3.816.900,76R$      7,44%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP                                 (APORTE) D+1 168.248,49R$          4.848,85R$         2,9100% 24,81% 11,80% 173.097,34R$          0,34%

Artigo 7º, Inciso III Alínea "A" 1.714.191,96R$       1.762.239,89R$      3,44% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) D+0 1.714.191,96R$       48.047,93R$       2,8029% 24,1375% 11,80% 1.762.239,89R$      3,44%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A  - 13.239.405,88 13.467.458,49R$    26,26% 30%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA D+1 9.404.095,02 199.513,33R$    2,12% 21,48% 11,80% 9.603.608,35R$      18,73%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III  (20101-4) 3.835.310,86 28.539,28R$       0,7441% 13,4392% 11,80% 3.863.850,14R$      7,53%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B  - 539.179,15R$          545.713,43R$          1,06% 5% CC  VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 14/04/2018 539.179,15R$           R$        6.534,28 1,2119% 16,8442% 11,80% 545.713,43R$          1,06%

Artigos  Renda Variável

Artigo 8º,  Inciso I 607.008,62R$          597.921,17R$          1,17% 30%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO D+5 607.008,62R$          9.087,45-R$         -1,50% 29,55% 11,80% 597.921,17R$          1,17%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+4 21.453,24R$             329,03-R$            -1,53% -10,80% 11,80% 21.124,21R$            0,04%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 15/09/2017 1.344.331,77R$       -R$        7.141,89 -0,53% 16,24% 11,80% 1.337.189,88R$      2,61%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI D+4 1.649.560,01R$       -R$      30.242,17 -1,83% 35,47% 11,80% 1.619.317,84R$      3,16%

Artigo 8º, Inciso IV -Fundos Multimercados 2.165.680,55R$       2.393.850,56R$      4,67% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI D+1 1.864.722,37R$        R$  201.600,00  R$      22.329,09 1,12% 14,31% 11,80% 2.088.651,46R$      4,07%

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO D+1 300.958,18R$                     4.240,92R$                  1,41% 14,72% 11,80% 305.199,10 0,60%

526.647,32R$          0,00-R$                      

VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I 10/12/2016 526.647,32R$          529.308,00-R$  2.660,68R$         1,03% 14,50% 11,80% 0,00-R$                      0,00%

957.833,30R$          953.250,09R$          

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 14/08/2019 957.833,30R$          4.583,21-R$         -0,4785% 4,6792% 11,80% 953.250,09R$          1,86%

49.609.386,93R$     886.183,27R$    51.286.415,77R$    

856.952,58R$    44.363.762,02R$    

29.230,69R$      6.922.653,75R$      

856.952,58R$  

856.952,58R$  

886.183,27R$  

51.383,75-R$    

834.799,52R$  

1,86% 5%Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

 Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações 

100,00%

0,00% 5%

2.977.631,93R$      

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 -   Data Base 30 de dezembro de 2016.

Renda Fixa ( + )

Renda Fixa ( - )

Renda Variável ( + ) 29.230,69R$                                                                                        

Renda Fixa Líquido

3.015.345,02R$       

 Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações

15%

Renda Variável Líquido: 22.153,06-R$                                                                                        

51.383,75-R$                                                                                        

Total bruto positivo

RENDA FIXA  

RENDA VARIÁVEL 

Renda Variável ( - )

86,50%

13,50%

Informações relevantes

30% cc Todos os artigos

5,81%

Total Bruto:

Variação (-)

Valor Líquido



 
 

 

 
 

 



 
Rentabilidade 2016 

 

 
 

 
 

 

Mês Saldo Anterior Retorno Patrimônio Retorno % Meta (IPCA + 5,5%)

Janeiro 39.692.743,87 629.921,04 40.610.228,89 1,59 1,70

Fevereiro 40.610.228,89 715.512,01 41.644.200,73 1,76 1,31

Março 41.644.200,73 1.006.233,28 42.692.200,73 2,42 0,90

Abril 42.692.200,73 975.921,36 44.196.094,95 2,29 1,04

Maio 44.196.094,95 44.466,23 44.547.378,08 0,1 1,23

Junho 44.547.378,08 738.732,40 45.585.313,57 1,66 0,82

Julho 45.585.313,57 926.333,37 46.810.492,24 2,03 0,97

Agosto 46.810.492,24 428.508,62 47.577.098,48 0,92 0,93

Setembro 47.577.098,48 689.439,61 48.601.001,86 1,45 0,53

Outubro 48.601.001,86 641.691,95 49.308.515,18 1,32 0,72

Novembro 49.308.515,18 -276.056,20 49.609.386,93 -0,56 0,79

Dezembro 49.609.386,93 834.799,52 51.286.415,77 1,68 0,87

Acumulado no Ano 7.355.503,19 51.286.415,77 16,66% 11,80

16,66% 

11,80% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Retorno Meta; IPCA + 5,5% a.a.



 
 

 
 

 

Perspectivas 2017 

 

Para 2017, a projeção da inflação indica taxa de 4,87%, um pouco acima do centro da meta, de 

4,5% ao ano. Em relação aos juros, o mercado financeiro aposta em continuidade da queda, com 

expectativa de alcançar 10,50% ao final de 2017. A retomada do crescimento econômico parece 

ainda distante, com projeções pessimistas para o PIB. O desafio seguinte será a discussão da 

proposta de reforma da Previdência. Tema árduo dentro do cenário político.  
O quadro a seguir já captura o cenário de queda dos juros: 
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O Patrimônio, deduzidas as despesas, evoluiu 
em (~) 205,36% no quadriênio, encerrando o 
exercício de 2016: 
 

PL           R$   51.299,980,35 

Imóvel:                300.000,00 

Eqtos e Matl.:       76.000,00 

                
                 R$ 51.675.980,35  



 
 

Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos à frente, o 

importante é manter a calibragem da carteira. Nesse sentido, os fundos da família IRFM tendem 

a ser boa alternativa para os investimentos. Os fundos IMAB ainda tem algum espaço para 

valorização, em especial nos vértices mais longos. Findas as ponderações feitas pelo senhor 

presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia alguma dúvida no que não houve 

questionamento. À Consideração dos pares do Comitê. Tendo sido considerados suficientes os 

subsídios trazidos pelo Presidente do Comitê para deliberação dos pares, os Membros do Comitê 

de Investimento no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, depois de avaliados 

os cenários econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos; depois 

de acompanhada a evolução patrimonial e sua diversificação e avaliado o desempenho obtido 

pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável, e analisados os produtos de 

investimento, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos do mês de 

dezembro/2016. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após 

lida e achada conforme, segue pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 09 e janeiro de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 


