
 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte 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 Conselho 

Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV. Presentes: os membros Senhoras Luzia das Graças O. Nascimento; Maria Aparecida 

Dutra C. de Oliveira bem como os Senhores Clóvis Pinheiro, Júlio Cesar F. Gama da Rocha, 

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Luciano Afaz de Oliveira, Norberto Lapellegrini e Wanderley 

Fialho e o senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV. Constatada a 

existência legal de quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos; abrindo os 

trabalhos apresentando os cenários econômicos e desempenho da carteira de investimentos no 

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 

Dragai, 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 (Brecht). Como resultado, o Banco Central da Inglaterra (Bode) 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 Brecht 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 desempenho 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: 

  

 

 
 



 

 

 
 

 
 

Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses: 

 

  
 

Rentabilidade aferida em janeiro 2017:  

 

  

 
 



 

 

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, a gestão entendeu que 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. Essa migração 

de recursos bem como a desempenho da carteira de investimentos foi examinada e tida como 

conforme pelo Comitê de Investimentos em reunião ordinária lavrada em ata ocorrida em 

08/02/2017. Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos 

à frente, o importante é manter a calibragem da carteira. 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.  
O Senhor Gestor apresentou à apreciação dos pares os processos de aposentadorias concedidos: 

 
Nº  

Processo 

Data 

Requerimento 

Nome Servidor Data 

Concessão 

01/2017 06/01/2017 Djair de Oliveira Leme 06/02/2017 

02/2017 16/01/2017 Leda Maria Santana de Camargo 20/02/2017 

04/2017 23/01/2017 Sandra Regina de O. Nogueira 06/02/2017 

 

Também foram apresentados os processos referentes às contratações realizadas: 

 
Nº. 

Processo 

Data Objeto Contratado Valor R$ 

01/2017 02/01/2017 Sistema fundos de 

Investimento AUDESP 

IPC Tecnologia e Assessoria Ltda. 6.600,00/ano 

02/2017 02/01/2017 Avaliação Atuarial 

2017 

ETAA Escr. Tec. Aval. Atuarial 5.800,00 

único 

 

03/2017 

 

06/02/2017 

Software em 

plataforma web para 

gestão financeira 

 

LDB Consultoria 

 

7.080,00/ano 

 

 

À Consideração e Deliberação dos pares do Conselho Administrativo. 

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

pares 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 financeiras nos segmentos de renda fixa e de 

renda variável, por UNANIMIDADE, referendaram as diretrizes para os investimentos relativas 

ao mês de janeiro de 2017, a realocação da carteira e aprovados os processos de aposentadoria e 

de licitação do IPSPMP PIRAPREV. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente 

ata que, após lida e achada conforme, segue pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 20 de fevereiro de 2017. 

 

Superintendente IPSPMP-PIRAPREV: Osmar Giudice   

 

Presidente Conselho Administrativo: Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 
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