
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 08 dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2017: No Brasil, em meio ao recesso parlamentar e com a principal 

proposta de ajuste fiscal estrutural, a reforma da previdência, aguardando o fim do recesso da 

Câmara, o destaque do mês foi a decisão de política monetária do Banco Central (BACEN), que 

sinalizou um novo ritmo de corte para a Selic nos próximos meses. Os indicadores de atividade 

que continuaram surpreendendo de forma negativa até a data do encontro, juntamente com a 

consolidação do processo de desinflação e a ancoragem das expectativas, motivaram o BACEN a 

intensificar a flexibilização da política monetária. Dando respaldo à decisão, o IPCA-15 de 

janeiro reforçou o quadro de desinflação disseminada, vindo significativamente abaixo da 

projeção do mercado e mantendo a trajetória de desaceleração para todas as categorias na 

comparação interanual. Em relação à atividade houve melhora e os resultados foram compatíveis 

com a expectativa de recuperação gradual e suave da economia. O Comitê de Política Monetária 

(Copom), após dois cortes consecutivos de 0,25% cada, decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa 

Selic de 13,75% para 13,00% aa, intensificando o ritmo de corte dos juros e sinalizando que este 

será mantido nas próximas reuniões. Na Ata, o BACEN reforçou o sinal de continuidade do ritmo 

de queda da Selic em fevereiro. Além disso, vale destacar as revisões das projeções de inflação 

para 2017 (4,4% no cenário de mercado e 4,0% no cenário de referência) e para 2018 (4,5% no 

cenário de mercado e 3,4% no cenário de referência). Ainda na linha das principais ações de 

politica monetária no mês, o BACEN anunciou a simplificação das regras de recolhimento dos 

depósitos compulsórios. As medidas entrarão em vigor em abril e juntamente com a redução 

gradual da taxa Selic, devem contribuir para reduzir os custos administrativos dos bancos para a 

liberação de crédito. A taxa de desemprego de dezembro subiu de 11,9% para 12,0%, 

contrariando a sazonalidade positiva do período. Houve acréscimo expressivo de 210 mil pessoas 

na população desocupada, que foi o vetor da alta. Em nossa análise, tal movimento está 

relacionado à busca sazonal por vagas temporárias e a renda deprimida das famílias, que 

estimulam o ingresso de indivíduos na força de trabalho. O destaque do mês foi a decisão de 

política monetária do (BACEN), que sinalizou um novo ritmo de corte para a Selic nos próximos 

meses. Sobre a atividade, houve melhora em novembro em relação ao mês anterior, com 

destaque para os dados de confiança que mostraram avanço forte e generalizado. A expectativa 

do Consumidor, por exemplo, subiu 8,5% na comparação mensal. O varejo restrito teve alta de 

2,0% (M/M) em novembro, impulsionado pelas liquidações da Black Friday, que promoveram uma 

antecipação das compras de natal. Como este é um evento recente, não foi filtrado pelo ajuste 

sazonal. Sobre a abertura dos dados, Artigos de uso pessoal e doméstico e Hipermercados, 

favorecido pela deflação dos Alimentos, lideraram a alta. No conceito ampliado, a alta de 0,6% 

(M/M) foi puxada pelo item Material de construção. A produção industrial avançou 0,2% (M/M) 

em novembro. Apesar da melhora, o resultado ficou abaixo das projeções de mercado, uma vez 

que o indicador coincidente de produção de veículos da Anfavea (20,3%, M/M) apontava para um 

crescimento maior.  

 



Entre as categorias, por ordem de contribuição, os principais vetores do movimento foram Bens 

Intermediários, Bens Duráveis e Bens de Capital.  A exceção ficou por conta do mercado de 

trabalho que continuou deteriorando.  

INFLAÇÃO: Em relação à inflação, o IPCA-15 acelerou de 0,19% para 0,31% (M/M) em janeiro, 

refletindo o reajuste da tarifa de ônibus urbano em várias cidades como em Brasília (25%), a 

alta dos combustíveis devido ao reajuste anunciado pela Petrobras (Gasolina e Diesel) e o 

aumento do Cigarro, provocado pela elevação do IPI. Todavia, o resultado reforçou o processo de 

desinflação disseminada apresentado a menor taxa para janeiro desde 1994. No atacado, o IGP-

M acelerou de 0,54% para 0,64% (M/M), puxado pela alta do Minério de ferro e pela 

intensificação no ritmo de alta dos combustíveis em função do reajuste feito pela Petrobras.  

Em 12 meses a inflação segue em trajetória de desaceleração, passando de 6,58% para 5,94%. 

EUA: Nos EUA, o evento mais esperado foi o discurso de posse do presidente eleito, Donald 

Trump. Nele, o mercado buscou identificar o perfil de governo e as políticas que serão adotadas. 

A conclusão foi a de que as principais promessas feitas durante a campanha serão cumpridas, o 

que significa que teremos políticas voltadas para o crescimento, com investimento em 

infraestrutura, regulamentação mais flexível e redução da carga tributária. Contudo, ficou a 

impressão de que estas serão acompanhadas de medidas protecionistas, o que suscitou cautela e 

apreensão nos agentes econômicos. De fato, os primeiros anúncios vieram nessa linha com a 

suspensão de restrições ambientais para a indústria energética e o início do processo de 

retirada dos EUA do Tratado de Associação Transpacífico (TPP). A perspectiva de medidas que 

favorecerão empresas norte-americanas deu respaldo para que o mercado acionário registrasse 

ganhos importantes ao longo do mês. Acompanhando de perto esse movimento, o Fed, que por 

meio da ata da última reunião do FOMC já havia manifestado preocupação com o impacto de uma 

expansão fiscal nesse momento, sinalizou que dará peso menor ao crescimento, já que a 

ociosidade do mercado de trabalho está baixa, e passará a dar maior importância à trajetória da 

inflação. Por ora, o Fed segue indicando que a abordagem será gradualista. Em relação à 

atividade, o destaque foi a 1ª prévia do PIB do 4T16 que cresceu 1,9% (T/T, anualizado). 

ÁSIA:O resultado veio abaixo do consenso de mercado quanto do resultado anterior (3,5%, 

T/T, a.a.). Em síntese, apesar da redução no ritmo de criação de vagas, se mantém a percepção 

de que a economia está muito próxima do pleno emprego. Enfim, o mês de janeiro foi marcado 

por incertezas em razão da perspectiva de mudança da política econômica nos EUA e suas 

consequências para o resto do mundo. Nesse contexto, o Fed (Banco Centra dos EUA) tem 

demonstrado preocupação com os impactos de uma política fiscal expansionista sobre a inflação, 

porém sinalizou que esse aspecto só poderá ser melhor avaliado após a apresentação e 

aprovação do plano de estímulo no Congresso. Na China, o principal destaque do mês foi a 

continuidade do processo de alta da inflação no atacado, movimento que é reflexo da elevação 

no preço das commodities industriais, aliado à depreciação do Yuan e às políticas de estímulo 

implementadas pelo governo desde o final de 2015. Como resultado desse ambiente que tem 

combinado incentivo fiscal e creditício, o PIB do 4T16 teve avanço moderado (6,7% para 6,8%, 

A/A), porém superou a expectativa do mercado. No Japão, o banco central manteve os 

parâmetros de política monetária inalterados e avaliou que espera avanço gradativo da inflação 

na direção dos objetivos da instituição.  

EUROPA: Na Zona do Euro, após anunciar em dezembro a extensão do prazo para o 

encerramento do programa de compra de ativos, o Banco Central Europeu (BCE) manteve os 

atuais parâmetros de política monetária em sua última reunião. No comunicado, a autoridade 

monetária fez menção à recente alta da inflação e justificou que o movimento está ligado ao 

aumento no preço do petróleo, não havendo, portanto sinais de pressão inflacionária subjacente. 

Em janeiro, a prévia do IPC na Zona do Euro mostrou avanço importante ao subir de 1,1% para 

1,8% (A/A), o que causou surpresa no mercado. Apesar disso, o presidente da instituição, Mario 

Draghi, voltou a dizer que a redução do volume de estímulos não foi pauta da reunião e pediu 

paciência até que o processo de convergência da inflação esteja solidificado. De fato o BCE vem  

 



sofrendo pressão da Alemanha para que inicie a discussão sobre a retirada dos estímulos, já que 

o país tem visto sua inflação subir rapidamente. Sobre a atividade, o destaque foi a melhora 

progressiva dos dados de confiança. A prévia do PIB no 4T16 mostrou crescimento acima do 

esperado para a região (de 0,3% para 0,5%, T/T), indicando que a política expansionista do BCE 

tem contribuído para fortalecer o crescimento do Bloco. No Reino Unido, assim como vem 

ocorrendo na região do Euro, a inflação subiu mais do que o previsto e passou de 1,20% para 

1,60% na comparação interanual. Além da recuperação do preço do petróleo, pesa contra a 

moeda a desvalorização da libra iniciada após o resultado do referendo que decidiu pela saída do 

país da União Europeia (Brexit). Como resultado, o Banco Central da Inglaterra (BoE) manteve o 

discurso de que segue atento, porém sem apresentar nenhuma sinalização clara quanto a política 

de juros. No último dia 24, a Suprema corte decidiu que o Brexit terá que ser aprovado pelo 

Parlamento Britânico.  

A indicação de que o acordo para a redução da oferta de petróleo está sendo cumprido pelos 

integrantes da OPEP manteve o preço da commodity praticamente estável. Como consequência da 

elevação recente no preço da energia, a inflação ao consumidor voltou a apresentar aceleração 

relevante no mundo desenvolvido, superando as projeções de mercado. 

TAXAS : IRF-M Os subíndices IRF-M 1, IRF-M 1+ e IRF-M apresentaram no mês retorno de 

1,2894%; 2,6634% e 2,2842%, respectivamente. 

RENDA FIXA: A curva prefixada apresentou no mês de janeiro forte queda acompanhando o 

alinhamento das expectativas de mercado com a aceleração do ritmo de corte na taxa básica de 

juros. O movimento levou à revisão do cenário de taxa de juros de diversos participantes do 

mercado, com forte retirada de prêmio em nível de toda a extensão da curva de juros. O 

movimento de queda nos vértices curtos foi acompanhado de perto pela parte longa da curva. 

Além da queda em nível justificada pelo Copom, permanece a perspectiva favorável com as 

medidas de ajuste fiscal em curso. A decisão de política monetária nos EUA não trouxe 

surpresas e frustrou quem esperava por alguma indicação de possível alta de juros na reunião de 

março. Os indicadores de atividade decepcionaram e ajudam no movimento de tomada de risco ao 

redor do mundo. 

IMA-B : Os subíndices IMA-B 5, IMA-B 5+ e IMA-B apresentaram no mês retorno de 1,1564%; 

2,2370% e 1,8668%, respectivamente A curva de NTN-B acompanhou o movimento de queda da 

curva prefixada, em menor intensidade. Com isso, a inflação implícita apresentou forte queda 

decorrente do movimento favorável apontado nos índices de preços. A pesquisa Focus semanal 

continuou sua tendência declinante contribuindo para o movimento de menor demanda pelas 

NTN-B. Destaque no período para a inflação implícita de 2018 em diante, que já são negociados 

abaixo do centro da meta de inflação. A discussão sobre a possível redução da meta de inflação 

para 2019 se intensificou e tem sido o principal fator na performance relativa negativa nos 

papéis. Na curva a termo, nos vértices 2050 e 2055, prevalece a maior demanda devido à 

preferência e liquidez de investidores que justifica, por outro lado, o nível mais deprimido de 

taxa. 

 

 
 

 



 

PERSPECTIVAS – RENDA FIXA 

As projeções de mercado de diversos participantes têm migrado para um ciclo mais intenso de 

corte nos juros, e mantém o viés positivo para a ponta longa da curva de juros. O aumento do 

hiato do produto mantém o Copom pressionado e deve levar à continuidade do ciclo de distensão 

monetária. Por conta disso, é esperada nova redução de 0,75% na taxa básica de juros na reunião 

do Copom de fevereiro. Mantida perspectiva favorável para a curva de juros nominal. Para este 

ano, a Reforma da Previdência deverá ser a principal medida a ser aprovada pelo governo. As 

eleições de Eunício Oliveira no Senado e de Rodrigo Maia na Câmara devem facilitar o trânsito 

desta e de outras medidas do governo no Congresso. O mercado local deve continuar com o bom 

humor trazido pelas medidas de Reforma Fiscais implementadas pelo governo atual. Com o 

andamento da principal medida, a Reforma da Previdência, há tendência à continuidade de 

retirada de prêmio no trecho longo da curva, com consequente redução da inclinação da curva de 

juros. Com relação à inflação, o IPCA tende a continuar apresentando comportamento benigno 

nos próximos meses. A atividade deprimida e a distensão no mercado de trabalho devem manter 

a trajetória declinante da inflação implícita. Entretanto, vale acompanhar o comportamento dos 

preços durante este ciclo de redução da taxa básica de juros. Caso o ciclo de queda mantenha a 

ancoragem das expectativas de inflação próxima à meta, deve crescer as discussões com relação 

à possibilidade de revisão da meta de inflação de 2019. 

O cenário externo permanece como desafiador e é o principal risco no trecho longo da curva de 

juros. 

 

 
 

PERSPECTIVAS- RENDA VARIÁVEL: 

Em linhas gerais o primeiro mês do ano foi positivo para as bolsas ao redor do mundo. No 

ambiente externo, as atenções se concentraram nos números do PMI Industrial dos Estados 

Unidos, Reino Unido e China no início do mês, que apontaram para o aquecimento das economias 

desses países em janeiro e foi reforçados pelas primeiras ações do presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, que intensificaram a expectativa de cumprimento das ideias de estímulos 

fiscais, sustentando a trajetória de ganhos nas bolsas norte americanas. No front doméstico, o 

principal driver para o bom desempenho do Ibovespa no mês foi a reunião do COPOM. Em relação 

ao comportamento do Ibovespa, o setor de ‘Mineração’ foi o destaque positivo, com alta de 

28,90%.  

No médio prazo, uma vez dissipadas as incertezas sobre a condução da política econômica pelo 

governo Trump, o cenário é favorável para a bolsa brasileira, com a expectativa de 

implementação das reformas fiscais e microeconômicas, aceleração do ciclo de corte de juros e 

recuperação da atividade, ainda que de forma mais lenta do que o estimado anteriormente e em 

um contexto de dólar mais forte. 



 
 

 

 
 

Tendo os membros sido cientificados acerca do comportamento dos mercados, no período, 

passou o Senhor presidente do Comitê a estratificar a carteira de investimentos e os resultados 

aferidos frente a conjuntura econômica: 

  

 
 

 

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" 28.588.350,21R$     31.174.228,10R$    59,20% 100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) D+1 4.653.126,72R$       84.300,86R$                       1,81% 1,81% 0,84% 4.737.427,58R$      9,00%

CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 16/08/2018 398.580,85R$          4.006,99R$                         1,01% 1,01% 0,84% 402.587,84R$          0,76%

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 15/08/2024 1.202.876,00R$       21.297,00R$                       1,77% 1,77% 0,84% 1.224.173,00R$      2,32%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF D+0 27.437,48R$             20.744,25R$           524,83R$                             1,26% 1,26% 0,84% 48.706,56R$            0,09%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                              (Aporte) D+0 994.425,47R$          11.312,28R$                       1,14% 1,14% 0,84% 1.005.737,75R$      1,91%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP D+0 82.384,23R$             82.384,23-R$          1.080,37R$                         1,14% 1,14% 0,84% 1.080,37R$              0,00%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP D+0 4.345.334,92R$       46.227,70R$                       1,06% 1,06% 0,84% 4.391.562,62R$      8,34%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF D+0 108.140,16R$          108.140,16-R$        2.288,13R$                         1,84% 1,84% 0,84% 2.288,13R$              0,00%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                               (C/C 02920-5) D+1 377.114,54R$          2.952.760,00R$     227.500,00-R$        1.938,29-R$                         1,12% 1,12% 0,84% 3.100.436,25R$      5,89%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                   (TX ADM c/c 08870-6) D+1 44.814,01R$             500.000,00R$                   43.000,00-R$          777,03-R$                             1,12% 1,12% 0,84% 501.036,98R$          0,95%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                            (C/C 02920-5) D+0 6.974.870,93R$       382.138,00R$         159.587,52R$                     2,25% 2,25% 0,84% 7.516.596,45R$      14,27%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                  (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) D+0 599.343,88R$          13.481,12R$                       2,25% 2,25% 0,84% 612.825,00R$          1,16%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                              (APORTE C/C 08872-2) D+0 1.569.050,27R$       165.223,07R$         36.502,45R$                       2,25% 2,25% 0,84% 1.770.775,79R$      3,36%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                 (PARCELAMENTO C/C 08873-0) D+0 189.621,87R$          14.477,89R$           4.275,22R$                         2,25% 2,25% 0,84% 208.374,98R$          0,40%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA D+4 3.031.230,78R$       51.406,50R$                       1,70% 1,70% 0,84% 3.082.637,28R$      5,85%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP D+1 3.816.900,76R$       1.500.000,00-R$     74.614,54R$                       1,87% 1,87% 0,84% 2.391.515,30R$      4,54%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP                                 (APORTE) D+1 173.097,34R$          3.368,88R$                         1,87% 1,87% 0,84% 176.466,22R$          0,34%

Artigo 7º, Inciso III Alínea "A" 1.762.239,89R$       37.312,40R$            0,07% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) D+0 1.762.239,89R$       1.762.239,89-R$     37.312,40R$                       1,89% 1,8881% 0,84% 37.312,40R$            0,07%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A  - 13.467.458,49 13.707.127,27R$    26,03% 30%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA D+1 9.603.608,35 203.422,36R$                     2,12% 2,12% 0,84% 9.807.030,71R$      18,62%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III  (20101-4) 3.863.850,14 36.246,42R$                       0,94% 0,94% 0,84% 3.900.096,56R$      7,41%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B  - 545.713,43R$          550.801,19R$          1,05% 5% CC  VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 14/04/2018 545.713,43R$           R$                         5.087,76 0,93% 0,93% 0,84% 550.801,19R$          1,05%

Artigos  Renda Variável

Artigo 8º,  Inciso I 597.921,17R$          641.347,74R$          1,22% 30%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO D+5 597.921,17R$          43.426,57R$                       7,26% 7,26% 0,84% 641.347,74R$          1,22%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+4 21.124,21R$             575,44-R$                             -2,72% -2,72% 0,84% 20.548,77R$            0,04%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 15/09/2017 1.337.189,88R$       -R$         20.744,25  R$                       58.493,60 4,37% 4,37% 0,84% 1.374.939,23R$      2,61%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI D+4 1.619.317,84R$        R$                    137.476,39 8,49% 8,49% 0,84% 1.756.794,23R$      3,34%

Artigo 8º, Inciso IV -Fundos Multimercados 2.393.850,56R$       0,84% 2.420.199,10R$      4,60% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI D+1 2.088.651,46R$        R$                       22.362,52 1,07% 1,07% 0,84% 2.111.013,98R$      4,01%

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO D+1 305.199,10R$                     3.986,02R$                                        1,31% 1,31% 0,84% 309.185,12 0,59%

0,84%

Banco Votorantin 0,84%

953.250,09R$          0,84% 975.773,66R$          

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 14/08/2019 953.250,09R$          22.523,57R$                       2,3628% 2,3628% 0,84% 975.773,66R$          1,85%

51.286.415,77R$     1.084.612,00R$                 1,9904% 52.659.071,69R$    

796.343,33R$                     45.469.468,96R$    

288.268,67R$                     7.189.602,73R$      

796.343,33R$         

2.715,32-R$             

793.628,01R$         

1.084.612,00R$     

3.290,76-R$             

1.081.321,24R$     

Total Bruto:

Variação (-)

Valor Líquido

Informações relevantes

30% cc Todos os artigos

5,99%

Renda Variável Líquido: 287.693,23R$                                                                                                                   

575,44-R$                                                                                                                          

Total bruto positivo

RENDA FIXA  

RENDA VARIÁVEL 

Renda Variável ( - )

86,35%

13,65%

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 -   Data Base 31 de janeiro de 2017.

Renda Fixa ( + )

Renda Fixa ( - )

Renda Variável ( + ) 288.268,67R$                                                                                                                   

Renda Fixa Líquido

2.977.631,93R$       

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

15%

Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

 Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações 

100,00%

0,00% 5%

3.152.282,23R$      

1,85% 5%



 

 

 
 

 
 

Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses 

 

 
 

 

Rentabilidade janeiro 2017:  

 

 
 

 

 

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

Janeiro 51.286.415,77 1.084.612,00 52.659.071,69 1,99% 0,84



 

Comportamento da Rentabilidade x Meta Atuarial janeiro 2017: 

 

 
 

 

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

importante é manter a calibragem da carteira. O Senhor gestor apresentou ao membros do 

Comitê a necessidade de finalizar as relações com o Banco Santander em virtude da não isenção 

de cobrança de tarifas, vez que o PIRAPREV é isento, entendimento não recepcionado pela 

instituição financeira. Esgotadas todas as tratativas sem sucesso, os recursos serão 

direcionados para o Banco Safra em fundo de investimento similar no qual já somos cotistas, 

cuja instituição nos concede isenção de toda e qualquer tarifação. 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 do mês de Janeiro de 2017, e 

analisados os produtos de investimento, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os 

investimentos. 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 08 e fevereiro de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 


