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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 22 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min, nas dependências do IPSPMP – 

PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro Vista Alegre, nesta Comarca de 

Piracaia, no Estado de São Paulo, ocorreu do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. Presentes, Norberto Lapelegrini; as Senhoras 

Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento; Sr. Júlio César Ferreira 

Gama da Rocha, Luciano Afaz de Oliveira, Wanderley Fialho; Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira; Sr. 

Marcelo Tadeu de Souza. Presente o Senhor Marcelo Fratini Vilas Boas Gengo, da Vinci Partners 

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

agradeceu a presença de todos, passando a estratificar os investimentos referentes ao mês de Janeiro de 2018 

frente aos cenários: 

Brasil: No mês de janeiro, com o Congresso ainda em recesso, o foco se deslocou para os eventos não 

econômicos que por sua vez promoveram uma importante redução na percepção de risco do mercado. Tal fato 

aliado à conjuntura externa favorável contribuiu para que o mercado acionário brasileiro atingisse seu melhor 

desempenho em 12 anos, resultando em relevante valorização da taxa de câmbio. No contexto 

macroeconômico, os indicadores de atividade tiveram melhora substancial, reforçando o quadro de recuperação 

gradual, enquanto do lado da inflação, o IPCA-15 seguiu em nível confortável. O índice foi favorecido pelo 

acionamento da bandeira verde em janeiro, apesar da inflação mais elevada para os alimentos. Por fim, no que 

diz respeito às contas públicas, o resultado consolidado do setor público em 2017 foi deficitário em R$110,6 

bilhões, bem abaixo da meta estipulada para o ano e melhor que o de 2016. As receitas não administradas pelo 

governo tiveram contribuição relevante juntamente com a melhora da economia. No entanto, a situação fiscal 

ainda é delicada e altamente dependente de reformas estruturais como a da Previdência. Nesse sentido, o 

adiamento da votação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC 287/2016) de dezembro para fevereiro 

contribuiu para mais um rebaixamento da nota de crédito soberana pela agência de classificação de risco S&P 

no inicio de janeiro. No âmbito fiscal, o resultado primário do setor público consolidado foi deficitário em R$ 

32,3 bilhões em dezembro, um pouco maior do que a mediana das estimativas de mercado que era de -R$ 30,8 

bilhões. No acumulado do ano, portanto, o déficit do setor público consolidado totalizou R$ 110,6 bilhões 

(1,69% do PIB), ante um déficit de R$ 155,8 bilhões em 2016 (2,49% do PIB). O resultado foi surpreendente, 

pois ficou em torno 1/3 abaixo da meta. Os bons dados de 2017 têm refletido os sinais de retomada da 

economia, as receitas extraordinárias oriundas dos leilões (hidrelétricas e setor de petróleo) e os menores gastos 

com despesas obrigatórias (Abono salarial e Seguro desemprego). Contudo, a situação fiscal do país ainda é 

preocupante e exige mudanças estruturais como a reforma da Previdência. As crescentes dificuldades somadas 

às incertezas em relação às eleições deste ano fizeram com que a agência de riscos Standard & Poors rebaixasse 

a nota de crédito soberana de BB para BB–. Com isso, o Brasil fica três patamares abaixo do grau de 

investimento. A perspectiva foi alterada de negativa para estável. O IPCA de janeiro teve alta de 0,29% (M/M). 

O resultado representa importante desaceleração ante dezembro (0,44%, M/M) e surpreendeu ao vir abaixo do 

piso das estimativas apuradas pela Bloomberg (0,33%). Este foi o menor resultado para um mês de janeiro 

desde o início do Plano Real. Em 12 meses, o IPCA voltou a desacelerar após três leitura de alta e passou de 

2,95% para 2,86%. O movimento teve como principal vetor a expressiva queda do grupo Habitação em razão 

do subitem Energia elétrica (-4,73%), seguido pela deflação do Vestuário. O grupo Alimentação, apesar de ter 

tido a maior contribuição de alta, veio abaixo da nossa expectativa. Do ponto de vista qualitativo, de forma 

geral, a trajetória do IPCA segue benigna. Para fevereiro, esperamos que o IPCA se situe em um intervalo entre 

0,35% a 0,45% com projeção central de 0,41%, puxado por Educação e Habitação. 

EUROPA: Na Zona do Euro, os indicadores macroeconômicos reforçaram o momento favorável para o 

crescimento na região. A produção industrial subiu acima do esperado (de 0,40% para 1,0%, M/M), 

influenciada pela alta expressiva da produção alemã. No mesmo sentido, as vendas no varejo cresceram 1,5% 

(M/M) em dezembro ante a queda de 1,1%. Para janeiro, a perspectiva se mantem favorável, já que o PMI 

composto, que inclui serviços e manufatura, avançou de 58,1 para 58,6 pontos, atingindo o maior nível em 139 

meses. Por fim, diante desse contexto de melhora disseminada, a taxa de desemprego em novembro caiu de 

8,8% para 8,7% e se manteve nesse nível em dezembro.  

Por outro lado, a inflação se mantem distante da meta perseguida pelo BCE (2,0%, A/A), apesar da aceleração 

observada em janeiro. Em relação à política monetária, o BCE manteve os parâmetros atuais. Entretanto, a 

recente valorização do Euro tem preocupado a autoridade monetária, que ressaltou que apesar de não ter meta 

para a taxa de câmbio, caso haja aperto das condições financeiras o BCE terá que reavaliar a situação. De fato, 

com o crescimento mais sólido no bloco (2,5% em 2017 ante 1,8% em 2016), a pressão para que o BCE finalize 

o programa de compra de ativos aumentou. No entanto, a autoridade disse que deve ter paciência ao lidar com 

este assunto. Na Alemanha, o partido da chanceler, Ângela Merkel conseguiu apoio do Partido Social 

Democrata para avançar nas negociações em prol da formação de uma grande coalizão. O resultado foi 

apertado, mas trouxe alívio ao evitar que novas eleições fossem convocadas. 

Ásia: Na China, o destaque do mês foi a divulgação do PIB em meados do mês. O indicador mostrou que a 

economia cresceu 6,9% em 2017, superando a expectativa dos analistas. Esse foi o primeiro avanço do  

 

 



resultado anual consolidado em sete anos. Os indicadores de frequência mensal tiveram desempenho misto: de 

um lado as vendas do setor varejista desaceleraram de 10,3% para 9,4% (A/A), enquanto a produção industrial 

subiu de 6,1% para 6,2%. Nesse sentido, o PMI de Manufatura de janeiro se manteve em 51,5%, indicando 

expansão do setor para o período. 

EUA: após intensas negociações com o Senado, o governo finalmente conseguiu aprovar um acordo provisório 

colocando fim na paralisação parcial da máquina pública, que duraram três dias. A medida aprovada estende até 

o dia 08/02 o financiamento do governo, mas parece estar longe de resolver definitivamente o problema, pois a 

aprovação do orçamento de 2018 depende de um consenso entre Republicanos e Democratas. Os primeiros 

pedem aumento nos gastos militares, com avanço das ações relacionadas à fronteira com o México, enquanto os 

Democratas querem uma solução para questão imigratória dos jovens que entraram no país ilegalmente quando 

crianças. Sobre a política monetária, o comunicado da última reunião presidida por Janet Yellen trouxe 

mudanças importantes na linguagem. O Fed. reconheceu que houve ganho sólido no mercado de trabalho, no 

consumo e nos investimentos, porém, a instituição mudou ligeiramente sua avaliação sobre a trajetória esperada 

para a inflação. Com a aprovação da reforma tributária, a autoridade monetária agora avalia que a inflação pode 

subir “este ano”. Anteriormente, a expectativa era de que a inflação permanecesse abaixo de 2% no curto prazo. 

Em relação à perspectiva de juros, o Fed. acredita que a economia pode evoluir a ponto de requerer aumentos 

adicionais de juros além do já sinalizado. No que tange à dinâmica de curto prazo, a onda de frio extremo que 

atinge a costa leste dos EUA tem impactado negativamente as sondagens econômicas. No entanto, convém 

ressaltar que a perspectiva de crescimento para 2018 se mantém bastante positiva em virtude dos efeitos da 

reforma tributária aprovada em dezembro. No varejo, o comércio registrou alta de 0,4% (M/M). A taxa 

trimestral anualizada acelerou de 7,9% para 8,9% em dezembro. Por fim, a 1ª prévia do PIB do 4T17 

apresentou alta de 2,6% (T/T, a.a.), ficando ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado (3,0% a.a.). Apesar 

disso, o consumo das famílias, que reponde por cerca de 2/3 da atividade econômica, teve o melhor resultado 

em um ano (3,8%, T/T, a.a.). No mercado de trabalho, o relatório de emprego mostrou a criação de 148 mil 

vagas em dezembro, número um pouco abaixo do esperado pelo mercado. A taxa de desemprego se manteve em 

4,1%, fruto da estabilidade da taxa de participação em 62,7% e a media de ganhos em dezembro acelerou de 

0,1% na comparação mensal para 0,3%. 

RENDA FIXA: IRFM: No mês de janeiro, a curva prefixada apresentou valorização em toda sua extensão. A 

inclinação da curva, que entre outros fatores nos orienta sob a percepção de risco do mercado e vinha testando 

um patamar historicamente elevado acabou recuando de forma consistente durante o mês. O cenário externo foi 

bastante favorável, com destaque para os EUA, Zona do Euro e China. A curva de NTN-B também registrou 

valorização durante o período, porém de forma um pouco mais contida com a inflação implícita registrando 

queda em toda sua extensão. Nos títulos pós-fixados em SELIC a curva ficou praticamente inalterada, o que não 

reflete o nível a que são realizadas negociações no mercado secundário, que vem tendo uma quantidade grande 

de operações do miolo para vencimento mais longo a taxas com maior deságio. 

 

 
 

 
IMA – Índice de Mercado ANBIMA; IDkA – Índice de Duração Constante ANBIMA Fonte: Quantum Axis 

 

 



PERSPECTIVAS: O cenário de curto prazo doméstico segue muito benigno para a inflação. A possiblidade de 

que a trajetória de juros nos EUA seja reprecificada deve elevar a percepção de risco, juntamente com o yield da 

curva de NTNB. Apesar da redução de parte da incerteza política doméstica, o quadro de aumento da aversão 

ao risco deve trazer volatilidade. Neste sentido, a curva prefixada poderá apresentar estabilidade nos 

vencimentos mais curtos e alta em termos de taxas nos vencimentos intermediários e mais longos, com a 

retomada do aumento no grau da inclinação. 

Renda Variável: Em janeiro, o Ibovespa alcançou sua maior marca histórica avançando 11,14%, maior 

variação mensal desde outubro/16 e maior variação para um mês de janeiro desde 2006, suportado tanto por 

aspectos domésticos quanto externos. O desempenho positivo no início do mês teve como suporte os bons 

dados macroeconômicos como os de atividade industrial nos países desenvolvidos, o crescimento de 6,9% do 

PIB chinês em 2017 e os números recordes da balança comercial brasileira de 2017. A sinalização de possível 

corte adicional da Selic para menos de 7% feita pelo presidente do BACEN nos primeiros dias do ano também 

favoreceu a bolsa doméstica.  No front internacional, a manutenção das condições monetárias acomodatícias 

nas principais praças deram suporte para o aumento da exposição ao risco pelos investidores, conduzindo as 

bolsas americanas e asiáticas a sucessivos recordes históricos e a um aumento do preço médio do petróleo 

(Brent +8,34%) e do minério (6,01%). O sentimento de menor aversão ao risco gerou importante fluxo de 

recursos para emergentes. 

 

 
IMOB – Imobiliário; SMLL – Small Caps; IDV – Dividendos; IBX – Índice Brasil; ICON – Consumo; ISE – Sustentabilidade Empresarial; IPCA – 
Índice de preços ao Consumidor Amplo. Fonte: Quantum Axis 

PERSPECTIVAS: no âmbito externo, o cenário de liquidez permanece altamente acomodatício, mantendo-se 

favorável para ativos de risco. No âmbito doméstico, destaca-se a expectativa de 

recuperação gradual do PIB em contexto de juros baixos e reformas microeconômicas, em que pese o cenário 

fiscal desfavorável e o aumento das incertezas relacionadas ao processo eleitoral de 2018.  

Isto posto, avaliamos que o cenário permanece favorável para a bolsa e ativos considerados cíclicos, mais 

correlacionados com o PIB doméstico e que se beneficiam com a queda dos juros. 

Passou o Senhor Gestor a estratificar a carteira de investimentos do PIRAPREV frente aos cenários 

vivenciados: A Carteira de investimentos teve rentabilidade de 2,79% contra Meta Atuarial de 0,76, ou (+) 

2,03% p.p. index 
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Em valores, a Carteira de Investimento rentabilizou R$ 1.771.910,89: 

 

 
 

Os recursos permaneceram pulverizados entre as seguintes instituições financeiras: 

 

Alocação por Instituição Financeira %  

Banco do Brasil  R$                  4.031.163,96  6,28% 

Banco Itaú  R$                34.336.302,45  53,49% 

Caixa Econ. Federal  R$                10.696.005,45  16,66% 

BRADESCO  R$                  5.397.466,91  8,41% 

SAFRA   R$                  9.730.028,95  15,16% 

Total aplicado em Fundos de Investimento  R$                64.190.967,72  100,00% 

 
Recursos em disponibilidade de caixa:  

 

Caixa Econômica Federal  R$                            845,55  

Banco Itaú c/c 02920-5  R$                         4.451,27  

Banco Itaú c/c 08870-6  R$                         2.642,95  

Banco Itaú c/c 08871-4  R$                                   -    

Banco Itaú c/c 08872-2  R$                                   -    

BB c.c 20.100-6  R$                            158,18  

BB c.c. 23.100-2  R$                              22,69  

BB c.c 21.100-1  R$                         1.134,84  

Banco Itaú c/c 08873-0  R$                         4.809,74  

Total em conta corrente  R$                       14.065,22  

    

Patrimônio Consolidado   R$                64.205.032,94  

 

 

Distribuição dos ativos por segmento:    Distribuição dos ativos por administradores: 
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Sem exceção, os Fundos de investimento nos segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável  estiveram 

enquadrados perante a Resolução do CMN: 

 

 
 

 

 

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

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"      Título Público Federal                                                                                    R$ 0,00 R$ 0,00 0% 100%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" :   Cota Fundo 100% TP (Sufixo Referenciado) 35.000.470,39R$  35.404.872,62R$        55% 100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) D + 1 5.221.612,00R$    175.854,91R$       3,37% 3,37% 5.397.466,91R$          8%

CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 16/08/2018 415.595,71R$       4.339,64R$           1,04% 1,04% 419.935,35R$             1%

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 15/08/2024 1.291.531,00R$    39.396,00R$         3,05% 3,05% 1.330.927,00R$          2%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF D + 0 308.331,44R$       1.757,05R$           0,57% 0,57% 310.088,49R$             0%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                              (Aporte) D + 0 1.117.551,27R$    14.609,20R$         1,31% 1,31% 1.132.160,47R$          2%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP D + 0 1.200,48R$           15,69R$                1,31% 1,31% 1.216,17R$                 0%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP D + 0 4.881.616,41R$    46.551,21R$         0,95% 0,95% 4.928.167,62R$          8%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF D + 0 2.528,69R$           85,32R$                3,37% 3,37% 2.614,01R$                 0%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                            (C/C 02920-5) D  + 1 526.337,98R$       273.700,00-R$       3.903,90R$           1,30% 1,30% 256.541,88R$             0%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                               (TX ADM c/c 08870-6) D + 1 65.249,03R$         53.000,00-R$         280,33R$              1,30% 1,30% 12.529,36R$               0%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                            (C/C 02920-5) D + 0 9.781.808,40R$    123.471,02R$       1,26% 1,26% 9.905.279,42R$          15%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                  (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) D + 0 390.287,84R$       4.926,42R$           1,26% 1,26% 395.214,26R$             1%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                              (APORTE C/C 08872-2) D + 0 2.564.144,20R$    32.365,92R$         1,26% 1,26% 2.596.510,12R$          4%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                 (PARCELAMENTO C/C 08873-0) D + 1 411.960,29R$       11.578,50R$        5.265,52R$           1,26% 1,26% 428.804,31R$             1%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA D + 4 7.310.029,84R$    243.071,84R$       3,33% 3,33% 7.553.101,68R$          12%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                                                   (Aporte) D + 4 710.685,81R$       23.629,76R$         3,33% 3,33% 734.315,57R$             1%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "C" :Cotas de FI de índice (EFT) 100% TP (sufixo referenciado) 0,00 -R$                          0% 100,0%

-R$                          

Artigo 7º, Inciso II  Operações Compromissadas 0,00 -R$                          0% 5%

-R$                          

Artigo 7º, Inciso III Alínea "A"      Cota de Fundo Renda Fixa (sufixo referenciado) 41.146,91R$         42.505,93R$               0% 60%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) D + 0 41.146,91R$         1.359,02R$           3,30% 3,30% 42.505,93R$               0%

Artigo 7º, Inciso III, "B"     Cota de Fundo de Índice (EFT) Renda Fixa 0,00 -R$                          60%

-R$                          

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea  "A"   Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa 14.827.900,18R$  15.032.432,44R$        23% 40%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA D + 1 10.840.007,75 161.260,73R$       1,49% 1,49% 11.001.268,48R$        17%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III  (20101-4) 15/08/2024 3.987.892,43 43.271,53R$         1,09% 1,09% 4.031.163,96R$          6%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea  "B"  Cota de Fundo de Índice (EFT) Referenciado  Renda Fixa
0,00 -R$                          0% 40%

-R$                          

Artigo 7º, V Alínea "B"   Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00 -R$                          0% 20%

-R$                          

Artigo 7º, VI Alínea "A"   Certificado de Depósito Bancário-  C D B 0,00 -R$                          0% 15%
-R$                          

Artigo 7º, Alínea "B"       Poupança 0,00 -R$                          0% 15%

-R$                          

Artigo 7º, Alínea "A"   FIDC - Cota Sênior 0,00 -R$                          0% 5%

-R$                          

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B  -  Fundo Renda Fixa - Crédito Privado 597.140,14R$       603.036,30R$             1% 5%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 14/04/2018 597.140,14R$        R$          5.896,16 0,99% 0,99% 603.036,30R$             1%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "C"    Fundo de Debêntures 0,00 -R$                          0% 5%

-R$                          

Total segmento Renda Fixa: 50.466.657,62R$  51.082.847,29R$        

Renda Variável e Investimentos Estruturados Resgate Saldo Anterior Aplicações Resgates Retorno R$  % a.m. Meta mês % a.a. % a.a. Saldo Atual % Resolução

Artigo 8º,  Inciso I , Alínea "A"                                            Fundo de Ações  Referenciado a índice de RV pela B32.699.702,06R$    2.961.928,60R$          5% 30%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO D + 5 2.146.947,00R$    208.548,77R$       9,71% 9,71% 2.355.495,77R$          4%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO  (APORTE) D + 5 552.755,06R$       53.677,77R$         9,71% 9,71% 606.432,83R$             1%

Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B"                                                                     Fundo de Índice (ETF) Índice RV pela B3 -R$                          30%

-R$                          0%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D + 4 25.942,23R$         404,08R$              1,56% 1,56% 26.346,31R$               0%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 15/09/2017 1.600.792,82R$    -R$        31.929,68  R$      123.380,49 7,71% 7,71% 1.692.243,63R$          3%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI D + 3 2.524.786,30R$    249.133,75R$       9,87% 9,87% 2.773.920,05R$          4%

ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 02920-5) D + 24 R$ 999.221,06 36.211,25R$        77.354,89R$         7,74% 7,74% 1.112.787,20R$          2%

ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08872-2) D + 24 R$ 560.995,25 4.660,13R$           R$        43.429,55 7,74% 7,74% 609.084,93R$             1%

Artigo 8º, Inciso II Alínea 'B'  Fundo de Índice (ETF) -R$                          0% 20%

-R$                          

Artigo 8º, Inciso III -                                                                                                                        

Fundo Multimercado 
2.845.635,50R$    3.121.667,39R$          5% 10%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI D + 1 1.463.742,53R$     R$          8.548,99 0,58% 0,58% 1.472.291,52R$          2%

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO D + 1 338.961,69R$       4.241,78R$           1,25% 1,25% 343.203,47R$             1%

SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO D + 2 1.042.931,28R$    56.476,95R$         5,42% 5,42% 1.099.408,23R$          2%

CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO D+4 -R$                    199.500,00R$      7.264,17R$           4,57% 4,57% 206.764,17R$             0%

-R$                          

-R$                          

802.003,79R$       810.142,32R$             

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 14/08/2019 802.003,79R$       8.138,53R$           1,0148% 1,0148% 810.142,32R$             1,26%

Total Segmento de Renda Variável 12.059.079,01R$  13.108.120,43R$        

62.525.736,63R$  1.771.910,89R$   64.190.967,72R$        

931.311,17R$      51.082.847,29R$        

840.599,72R$      13.108.120,43R$        

0,42%

20,76%

1,26% 5%
Artigo 8º, Inciso IV Alínea "B"  -                                                                   Fundo de 

Investimento Imobiliário FII

 Artigo 8º, Inciso II , Alínea "A"                                                                          Fundo de 

Investimento em Ações 

100,00%

0% 5%

6.214.382,12R$          10%

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 -   Data Base 31 de Janeiro de 2018.

5.711.737,66R$    

 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" -                                                      Fundo de Investimento 

em Participações -FIP

20%

Total bruto positivo

RENDA FIXA  

RENDA VARIÁVEL 

79,58%

20,42%

3%

12,91%

1,77%



Passou o Senhor Gestor a palavra ao Senhor Marcelo Gengo, da Vinci Partners, gestora da qual o IPSPMP-

PIRAPREV é cotista através do FI CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS, para apresentação institucional e 

produtos adequados ao momento econômico e à Resolução do CMN.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finda a apresentação, o Sr. Marcelo Gengo agradeceu a oportunidade, despedindo-se.  O Senhor Gestor 

agradeceu a presença do Sr. Marcelo bem como a elucidante apresentação e informações disponibilizadas, 

dando ciência ao Senhor Marcelo e aos pares do Conselho que, para eventual ingresso nos fundos de 

investimentos ora apresentados se fará necessária alteração da Política de Investimentos que veta atualmente  

Gestoras independentes; nesse sentido foi sugerido que se adotasse o Ranking de Gestores para RPPS emitido 

pela ANBIMA dos 10 ou 15 maiores gestores, no máximo. 

O Senhor Gestor ainda reforça a importância de 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. O Senhor 

gestor  lembrou  ainda que a Política De Investimento referendada pelo Comitê  e apresentada aos pares do 

Conselho Administrativo em reunião ordinária de 20/10/2017 ainda permanece em estudo de alternativas vez 

que  além das  alterações trazidas por aquela norma quanto aos limites nos segmentos, se fará necessário 

reenquadramento da Política por conta da edição da Portaria n° 577, de 27 de dezembro de 2017 do Ministério 

da Fazenda, no que tange a marfcação pela curva de titulos públicos federais adquiridos diretamente pelos 

RPPS, diminuindo a volatilidade. 

O Senhor gestor solicitou posição acerca do Ofício nº 827/2017 aos pares do Conselho rogando providencias 

necessárias ao aumento da equipe funcional, transferindo o também conselheiro Sr Julio Cesar Gama Ferreira 

Rocha para prestar serviços junto ao PIRAPREV; ainda sem definição por parte do executivo municipal. O 

Senhor Gestor deu conta aos pares do Conselho da emissão da Portaria IPSPMP-PIRAPREV nr. 164, de 24 de 

janeiro de 2018, a qual constituiu a Comissão Permanente de Licitação no âmbito da autarquia.  Não ocorreram 

contratações no período nem concessão de benefícios.  Foram recebidos da Prefeitura de Piracaia processos de 

licença saúde  de servidores periciados para formalização de processos de conceção de benefício de 

aposentadoria por invalidez, os quais se encontram tramitando; todavia, algus serão devolvidos por conterem 

incorreções formais. 

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

Membros 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 de gestão financeira e patrimonial, as diretrizes para os investimentos bem 

como as rentabilidades aferidas no mês de janeiro de 2018, bem como os demais atos praticados pela gestão. 

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

presentes assinada.  
Piracaia, em 22 de janeiro de 2018. 

 

Presidente:               Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 

 

Membros:               Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 

 

      Norberto Lapellegrini 

 

Luciano Afaz de Oliveira 

 

      Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

 

      Julio Cesar Ferreira Gama da Rocha 

 

      Marcelo Tadeu de Souza 

 

      Wanderley Fialho 

 

 

       

Superintendente PIRAPREV  Osmar Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


