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

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos dez dias do mês de novembro 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, ocorreu Reunião do Comitê de Investimentos 

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

presentes a Senhora. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Lúcia Herdade Carvalho, Maria 

Nazaré Leite de Oliviera, Vera Lúcia Ferreira Camargo e o senhor Osmar Giudice, presidente do 

Comitê e Superintendente do PIRAPREV; ausente Sr. Roberto Bueno, em licença médica. 

Constatada a existência legal de quórum, o senhor Superintendente abrindo os trabalhos 

agradeceu a presença de todos, passando a estratificação da carteira de investimentos 

referente a outubro de 2017: 

Economia Internacional 

A atividade econômica dos países desenvolvidos está crescendo de forma forte e disseminada. 

Praticamente todas as economias importantes estão com crescimento robusto (EUA 3,0%, Zona 

do Euro 2,5%, Japão 1,6%, Reino Unido 1,9%) e acima do seu potencial, levando a diminuição do 

hiato do produto (com queda na taxa de desemprego, por exemplo). 

Esse crescimento está fazendo com que as autoridades monetárias nesses países sintam mais 

confiança para diminuir ou retirar os estímulos monetários dados nos últimos anos. Nos EUA, já 

tivemos duas altas de 0,25 pb na taxa de juros básica neste ano (devendo ocorrer uma terceira 

no final do ano) e o começo da diminuição do balanço do FED. No Reino Unido, o Banco da 

Inglaterra também subiu juros (uma vez, 0,25 pb, em outubro), porém sinalizou que não deve 

voltar a elevá-lo no curto prazo. Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu anunciou que o 

programa de compra de títulos deve continuar em 2018, até setembro, porém com um ritmo de 

aquisição menor (30 bi/mês contra 60 bi/mês neste ano). Essa diminuição dos estímulos 

monetários nos países desenvolvidos deve ser lenta, no entanto, sem perspectivas de grandes 

rupturas que possam causar crises nos mercados financeiros. A inflação nesses países segue 

baixa, com o núcleo nos EUA em 1,7% A/A e na Zona do Euro em 1,1% A/A, por exemplo. Dessa 

forma, os bancos centrais devem diminuir a liquidez no sistema financeiro de forma lenta e 

gradual. 

Economia Brasileira 

 
Apesar de a atividade econômica brasileira ter dado sinais de melhoras nos últimos meses, as 

chances de uma aceleração muito forte no crescimento, além do que já é esperado, parecem 

pequenas. As expectativas dos agentes são de crescimento entre 0,7% e 1,0% em 2017 e entre 

2,5% e 3,0% em 2018, com as medianas da pesquisa Focus do BC estando em 0,73% e 2,50%, 

respectivamente. O crescimento deste ano e do próximo está baseado na recuperação do 

consumo das famílias, com o investimento ainda com taxa de expansão baixa. A alta ociosidade 

(NUCI de 74,6% contra média histórica de 80%) e a baixa confiança, com cenário muito incerto 

para o ano que vem (possibilidade de eleição de candidato não alinhado com ortodoxia 

econômica), são impeditivos para que investimentos vultosos sejam feitos neste ano ou no ano 

que vem, com a recuperação do investimento se dando basicamente para evitar que o capital se 

deprecie. Esse crescimento modesto do investimento deve impedir que o crescimento do PIB 

total supere a taxa de 3%. Os anos de maior crescimento do PIB na última década tiveram forte 

expansão do investimento, como os 7,5% de 2010 (investimento cresceu 18%) ou os 6,1% de 

2007 (investimento cresceu 12% naquela época). 

 



Comportamento dos Mercados 

O mês de outubro foi marcado por especulações sobre a nova composição do Fomc (comitê de 

política monetária dos EUA), com impactos em praticamente todos os mercados financeiros. O 

presidente dos EUA, Donald Trump, deu pistas sobre quais pessoas poderão ser indicadas por ele 

para o Fomc. É bem provável que a composição do Fomc se torne mais hawkish, com a 

substituição da presidente do FED, Janet Yellen, por Jerome Powell (que já faz parte do Fomc 

anteriormente) e a indicação de John Taylor para o lugar que era de Stanley Fischer. Os 

mercados financeiros reagiram a esses rumores, fazendo os juros americanos subirem. O yield 

da Treasury de 10 anos subiu até 2,46% a.a. em 26/out, maior nível desde março desse ano. 

Houve também valorização do dólar em relação às outras moedas, com o índice DXY subindo 

1,62% no mês e alta em especial contra moedas de países emergentes. Os dados econômicos 

americanos seguiram mostrando crescimento forte da atividade, com o PIB do 3º trimestre 

expandindo 3,0% anualizado. A inflação, por sua vez, seguiu basicamente no mesmo patamar, com 

núcleo em torno de 1,7% A/A. Houve uma aceleração nos ganhos salariais em setembro, para 

2,9% A/A, maior taxa de crescimento desde 2009. Na Europa, o Banco Central Europeu anunciou 

que reduzirá as compras mensais de títulos dos atuais 60 bi/mês para 30 bi/mês a partir de 

janeiro do ano que vem, devendo durar até set/18 nesse ritmo, mas podendo continuar caso seja 

necessário. Os dados sobre atividade econômica seguem mostrando crescimento relativamente 

forte, porém a inflação segue também muito baixa, com núcleo em 1,1% A/A. O euro se 

depreciou contra o dólar no mês, afetado pelo tom “dovish” (menos rígido) do comunicado do BCE 

em relação a estender ainda mais seu programa de compra de títulos. 

Na China, o Congresso do Partido Comunista terminou com o fortalecimento do atual presidente 

do país, Xi Jinping. O PIB do 3º trimestre se expandiu 6,8% A/A, porém a composição dele 

mostrou um crescimento mais baseado em serviços e menos em indústria pesada e construção, o 

que fez com que alguns preços de commodities metálicas recuassem no mês. 

No Brasil, a segunda denúncia contra o presidente Temer não seguiu adiante, com o presidente 

conseguindo 251 votos favoráveis na Câmara, pouco menos da metade do total da casa. Ministros 

e autoridades falam em voltar à agenda de reformas econômicas, porém o menor apoio político ao 

presidente parece tornar difícil a sua aprovação, em especial da reforma da previdência, que 

necessitaria de 308 votos para passar pontos polêmicos, como idade mínima. O foco do governo 

provavelmente deve se voltar agora para aprovar as medidas necessárias para cumprir a meta 

fiscal do ano que vem. O Copom reduziu a taxa de juros em 75 pb, fazendo a Selic cair de 8,25% 

para 7,50%, e dando indícios de que na próxima reunião deve ocorrer uma queda de 50 pb. Os 

dados sobre atividade vieram um pouco piores que o esperado, com queda quase generalizada dos 

indicadores referentes a agosto, porém ainda há a expectativa no mercado de que o PIB deve 

crescer 0,7% em 2017 e 2,5% em 2018. O real foi uma das moedas particularmente que mais se 

depreciou no mês contra o dólar, desvalorizando mais de 3,0% e chegando ao patamar de 

R$/US$ 3,27 no final do mês (contra R$/US$ 3,16 no começo do mês). 

Segmento de Crédito Privado 

Em outubro, tivemos uma redução nas emissões de debêntures, comparado às emissões dos 

meses anteriores, principalmente em relação ao mês de julho de 2017. Mesmo assim, podemos 

notar um avanço importante no volume emitido no ano de 2017 frente ao ano passado. Do total 

emitido no ano, aproximadamente 40% foi via emissão com incentivo fiscal. No mês tivemos a 

emissão de debêntures CEMAR (Companhia Energética do Maranhão S.A) para o prazo de 5 anos 

e taxa de 107% do CDI. Tivemos também a emissão debêntures da Arteris (a Arteris SA é uma 

das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros 

administrados) para o prazo de 5 anos e taxa de CDI + 1,60% a.a. Devido ao elevado volume de 

emissões nesses últimos meses, algumas operações não tiveram demanda suficiente e foram 

finalizadas com o exercício da garantia firme oferecida pelos bancos coordenadores. Desta 

forma, acreditamos que as próximas emissões serão precificadas com maior cautela por parte 

dos mesmos, podendo trazer um prêmio maior na taxa teto das operações, principalmente nas 

emissões com incentivo fiscal. 

 



 

Renda Fixa 

A performance dos ativos de renda fixa foi negativa no mês de outubro, em linha com o 

movimento de aversão à risco global e a piora das expectativas com relação ao encaminhamento 

da reforma da previdência. Nos juros nominais, os vencimentos até 15 meses ficaram estáveis e 

o vencimento de 5 anos subiu 45 bps. Nos juros reais, o movimento de inclinação foi semelhante, 

contudo, as taxas dos títulos curtos fecharam aproximadamente 20 bps em função da piora na 

inflação corrente, contaminada por preços administrados e alimentos. Os dados mais fortes de 

inflação no curto prazo e a frustração com o encaminhamento da reforma da previdência 

colaboraram para a percepção de que o Banco Central deve iniciar o processo de normalização da 

política monetária ainda em 2018. Em termos direcionais, o uso de risco foi comedido e trouxe 

resultado marginalmente negativo em outubro, fruto de posições táticas aplicadas na região 

intermediária da curva. 

O mercado de juros começa a apresentar prêmios condizentes com os riscos de médio prazo. A 

correção de preços ocorrida no mês, ainda não nos motiva a um posicionamento aplicado, mas já 

enxergamos simetria nessa classe de ativos. Vencimentos mais curtos apresentam uma relação 

de risco/retorno mais favorável no momento; os quase 200 bps de alta da SELIC em 2018 dão 

conforto para que o mercado lide com a volatilidade do cenário político à frente. Nos prazos 

mais longos, o posicionamento técnico não nos parece favorável e, portanto, mais suscetível à 

correções por questões globais ou domésticas. 

 

 
 

Segmento Multimercado 

O mercado externo voltou a trazer volatilidade no mês passado com a especulação sobre a 

indicação do novo presidente do FED (Banco Central Americano). No mercado local, o destaque 

negativo ficou por conta do real, que sofreu desvalorização de mais de 3%, em linha com seus 

pares. O Ibovespa, após um forte inicio de mês, devolveu todos os ganhos na última semana, 

fechando estável no período. Em renda fixa, como relatado anteriormente, os juros nominais 

ficaram estáveis nos vencimentos até 15 meses e subiram 45 bps nos vencimentos após 5 anos. O 

movimento de inclinação foi semelhante nos juros reais, contudo os vencimentos curtos  

 



cederam em torno de 20 bps, fruto das surpresas negativas de inflação no curto prazo. Os 

fundos multimercados tiveram performance em linha com o índice de referência. Os destaques 

positivos ficaram por conta das estratégias em renda variável e moedas. A soma de riscos 

globais e locais nos motiva à utilização comedida de riscos. A despeito da correção do mês 

passado, ainda consideramos que os atuais níveis de preço não apresentam a assimetria 

necessária para um posicionamento mais agressivo em ativos locais. 

Bolsa de Valores  

O Ibovespa encerrou o período com valorização de 0,02%, aos 74.308 pontos. Os demais índices 

tiveram as seguintes variações: S&P 500 + 2,22% (USD), Euro Stoxx + 2,20% (EUR) e Nikkei + 

8,13% (JPY). Nas commodities, o petróleo tipo Brent fechou em US$ 61,37 (+ 6,66% no mês) e o 

minério de ferro em US$ 58,52 (- 5,69% no mês). No âmbito internacional, o BCE decidiu 

reduzir a partir de janeiro de 2018 os estímulos monetários na zona do euro. Nos EUA, o PIB do 

terceiro trimestre apresentou crescimento de 3%, dado que ficou acima do esperado pelo 

consenso. Já os números de desemprego apontaram uma diminuição das vagas de trabalho. Na 

China, o PIB apresentou dados mais fracos no terceiro trimestre, com crescimento de 6,8% ante 

6,9% do período anterior. Os esforços para reduzir os riscos no setor imobiliário e do nível de 

alavancagem da economia pesaram no resultado, juntamente com o fechamento de capacidade na 

indústria siderúrgica no intuito de reduzir a poluição. Nas commodities, o preço do petróleo teve 

alta no mês devido os conflitos geopolíticos no oriente médio e especulações de que a OPEP irá 

estender os cortes na produção até o fim de 2018. Já o minério de ferro sofreu queda devido 

aos novos questionamentos sobre a demanda na China, que parece estar se aproximando do pico 

da produção de aço. No lado doméstico, a Câmara negou o prosseguimento da segunda denúncia 

contra o presidente Temer. Porém, o placar mais apertado do que na primeira demonstrou que o 

governo terá dificuldades em aprovar propostas como a reforma da previdência. Neste mês, o 

governo realizou leilões de áreas do pré-sal e teve seis blocos arrematados, dos oito ofertados, 

com a arrecadação total de 6,15 bilhões de reais. O Copom realizou um novo corte na Selic, a 

taxa básica de juros sofreu redução de 0,75 ponto percentual passando para 7,5%. Apesar das 

incertezas no mundo político e a deterioração do quadro fiscal, o Ibovespa poderá manter a 

tendência de alta nos próximos meses. O cenário macro internacional continua benigno, ajudado 

pela tendência positiva das economias dos EUA e dos países europeus. As discussões referentes 

à diminuição dos balanços dos bancos centrais (FED, BCE e BOJ) e dos candidatos para assumir a 

presidência do FED em 2018 podem adicionar volatilidade no médio prazo, principalmente nos 

países emergentes. No interno, a temporada de resultados do segundo trimestre demonstrou 

que o pior ficou para trás e as empresas continuarão a mostrar melhora nos próximos 

trimestres. Isso aliado com dados de atividade em recuperação, números de inflação em 

patamares baixos e a atual política monetária mantém um ambiente positivo para o investimento 

em renda variável. 

 
 

 

 



No Brasil, o Copom reduziu a taxa básica de juros para 7,5% ao ano, o menor patamar em quatro 

anos. Como esperado por grande parte do mercado e por nós, o Copom reduziu a taxa Selic em 75 

pontos base (p.b.), moderando o ritmo de corte frente à reunião anterior. Ademais, o comitê 

sinalizou que caso o cenário evolua como o esperado, ele considera apropriado uma nova 

moderação no ritmo de corte da taxa básica de juros na reunião de dezembro. O Copom ainda 

retirou do comunicado o termo que sugeria o encerramento gradual do ciclo de corte na taxa de 

juros. Na descrição do cenário, o Banco Central destacou que a atividade segue em recuperação 

e a inflação está ligeiramente menos benigna. Diante do cenário apresentado pelo Banco Central, 

acreditamos que na próxima reunião de dezembro deverá haver mais um corte na taxa de juros, 

em 50 pontos base, levando a taxa Selic para 7,0% ao ano. A respeito da possibilidade de levar a 

Selic para um patamar abaixo de 7% ao ano, avaliamos que o Banco Central optou por preservar 

alguma liberdade quanto aos ajustes finais do atual ciclo de flexibilização monetária. De acordo 

com a ata da última reunião, os membros do comitê avaliam que a política monetária deve 

continuar estimulativa (taxa de juros abaixo de seu nível neutro), evitando qualquer sinalização 

mais enfática a respeito do final do ciclo de afrouxamento monetário. Mantemos a projeção de 

taxa Selic em 7% ao ano ao final de 2017, avaliando que os indicadores de atividade e de inflação 

já atingiram os seus pisos e devem prosseguir em gradual aceleração daqui em diante. 

Os indicadores de atividade sinalizam crescimento moderado da atividade no terceiro trimestre. 

O volume de serviços registrou recuo de 1,0% na margem em agosto e superou as expectativas 

de queda de 0,4%. Essa contração do setor de serviços se somou ao recuo de 0,8% na produção 

industrial e leve aumento de 0,1% nas vendas no varejo (conceito ampliado), produzindo um recuo 

na margem de 0,4% no indicador mensal de atividade (IBC-Br). Apesar da queda em agosto, o 

IBC-Br sinaliza um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre. Esse resultado é compatível com 

o crescimento do PIB de 0,1% ante o segundo trimestre, o que confirma nossa expectativa de 

que a economia terá uma moderação do crescimento nesse período, e voltará a acelerar no 

quarto trimestre com crescimento de 0,3% na margem. Desta forma, reafirmamos nossas 

projeções de 0,6% e 2,6% para o PIB do Brasil em 2017 e 2018, respectivamente. A inflação, por 

seu turno, segue em trajetória de alta dentro do esperado, mas os núcleos mostraram dinâmica 

menos favorável. O IPCA-15 de outubro registrou alta de 0,34%, elevando a inflação em 12 

meses de 2,6% para 2,7%. Apesar de o índice ter confirmado as projeções, o seu detalhamento 

registrou uma dinâmica distinta das expectativas, com aceleração dos núcleos de inflação acima 

do esperado. Nos EUA, o FOMC divulgou a ata da sua última reunião de política monetária, na 

qual manteve a taxa de juros entre 1,0% – 1,25% ao ano. De modo geral, a ata trouxe poucas 

alterações a respeito da avaliação dos membros sobre a dinâmica da atividade e inflação, 

preponderando a defesa que a atividade cresce em ritmo moderado e que as condições 

econômicas atuais resultarão em pressão inflacionária nos próximos meses. Quanto aos próximos 

passos da política monetária, a ata confirmou a expectativa de uma nova alta de juros ainda em 

2017 ao mencionar que muitos membros do FOMC trabalham com essa hipótese desde que o 

cenário atual se mantenha. Embora os números de inflação tenham decepcionado recentemente, 

mantem-se a expectativa de uma nova alta de juros de 25p.b na reunião de dezembro. 

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou o seu novo programa de compra de títulos. O 

BCE estendeu o seu programa de compra de títulos até setembro de 2018, porém, as compras 

mensais serão em menor volume. O banco irá comprar € 30 bilhões mensais em títulos públicos e 

privados, a metade do atual programa. O BCE também deixou claro que, caso seja necessário, um 

novo alongamento do programa não está descartado. Adicionalmente, o banco ainda manteve a 

taxa básica de juros e a taxa de depósito em 0,0% e -0,4% ao ano, respectivamente. 

Acreditamos que as condições monetárias continuarão acomodatícias na Zona do Euro até pelo 

menos 2019, contribuindo assim para a aceleração do crescimento na região. 

Na China o crescimento da economia moderou, como esperado no terceiro trimestre, e os dados 

de setembro indicam recuperação da atividade na margem. A economia chinesa registrou alta de 

6,8% na comparação anual no terceiro trimestre e confirmou as expectativas de mercado. Entre  

 



os setores, a indústria desacelerou o ritmo de crescimento de 6,4% para 6,0%, em termos 

anuais, na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Essa dinâmica da indústria foi 

compensada pela aceleração do crescimento do setor de serviços, que registrou alta de 8,0% no 

terceiro trimestre, e acelerou em relação à alta de 7,6% observada no segundo trimestre. Os 

indicadores de setembro, por sua vez, registraram aumento acima do esperado para a produção 

industrial e para as vendas no varejo. Para o ano, a expectativa é que a economia apresente 

crescimento de 6,8%, o que implica em uma desaceleração do ritmo de crescimento do quarto 

trimestre para 6,7%. Reconhecemos, no entanto, a possibilidade de uma surpresa positiva com o 

PIB devido ao crescimento acima do esperado dos indicadores da indústria e do consumo em 

setembro. 

 
Passou o senhor gestor a apresentar os resultados da carteira de investimentos: 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 



 

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

importante é manter a calibragem da carteira, analisando novas frentes de investimento uma vez 

que a queda da taxa Selic e da Inflação medida pelo IPCA já deixam claro que os investimentos 

no segmento de renda fixa por si só não conseguirão atingir a meta atuarial 2018.  

Nesse sentido, o senhor gestor apresentou produto ofertado pela Caixa Econômica Federal do 

qual o PIRAPREV já é detentor de posição, a saber, CAIXA FI AÇÕES BDR Nível I; que devido a 

publicação da Resolução BACEN 4.604/17, em seu parágrafo segundo, artigo 8º oportunizou o 

investimento em ativos financeiros do exterior para fundos de renda variável enquadrados no 

Art. 8º, inciso II, voltando o produto a se tornar uma alternativa para ampliar a diversificação 

da carteira. Que o FI foi constituído em 06/2013 e seu objetivo é proporcionar aos cotistas o 

investimento em ativos o exterior, mais precisamente em certificados de ações de companhias 

abertas com sede no exterior, admitidos a negociação na B3 (Nova nomenclatura da BM&F 

Bovespa), chamados Brazilian Depositary Receipts (BDR). Que além do investimento em ações de 

companhias como APPLE, Microsoft, Google, Mastercard, entre outras, o retorno do fundo ainda 

captura a variação cambial em relação ao dólar americano, apresentando retornos interessantes 

quando da desvalorização do real frente ao dólar. O investimento em ativos no exterior amplia as 

possibilidades de diversificação da carteira do RPPS, pois maximiza o universo possível de 

investimento, amplia os segmentos de cobertura, possui baixa correlação com ativos locais e 

alivia movimentos bruscos ocasionados por questões territoriais ou setoriais específicas tendo 

em vista que os momentos econômicos dos países se diferenciam. Apresentou a lâmina do FI para 

análise: 

Público Alvo: O FUNDO destina-se a pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, 

Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, 

previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA, dispostas a obter valorização de suas 

cotas por meio da aplicação de recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, 

negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos. 

Objetivo e Política de Investimento: Oferecer um Fundo da Categoria Ações Livre às Pessoas 

Físicas e Jurídicas da CAIXA, que buscam retornos diferenciados por meio da aplicação de, no 

mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável, preponderantemente, em BDR Nível I. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros do Comitê, após análise documental e cenários micro e macro econômicos, por 

Unanimidade, referendaram o aumento de posição no investimento. O Senhor gestor deu ciência 

ainda que a minuta da Política De Investimento referendada pelo Comitê  na reunião p.p foi 

apresentada aos pares do Conselho Administrativo em reunião ordinária de 20/10/2017. Todavia, 

na véspera, dia 19/10/2017, ocorreu a promulgação da Resolução do Conselho Monetário Nacional 

de nº 4.604 que  veio a alterar a Resoluçao nº. 3.922/2010 esta,  que havia servido de parâmetro  

 



para elaboração da Política de Investimentos 2018. Nesse sentido, devido as alterações  hora 

trazidas pela nova norma quanto aos limites nos segmentos, se fará necessário reenquadramento 

de da Política. O Ministério da Fazenda prorrogou o prazo de postagem do DPIN – 

Demonstrativo Política de Investimentos  2018 para 30/12/2017. A Gestão está aguardando 

posicionamento de todas as instituições financeiras a fim de que possam os produtos de 

investimento estar enquadrados na nova norma e, a partir de então, processarmos as alterações 

na PI do PIRAPREV. Na reunião ordinária de dezembro, será apresentada nova minuta para 

apreciação e deliberação odos membros deste Comitê, no que os pares deram o “De Acordo”. 

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação 

dos pares, os Membros do Comitê, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, 

depois de avaliados os atos financeiros praticados relativos bem como cenários econômicos e os 

relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos e avaliado o desempenho obtido 

pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável por unanimidade aprovaram os atos 

praticados e referendam os investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os 

investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de Outubro de 2017. Nada mais 

havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, 

pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 10 de novembro de 2017. 
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