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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 23 dias do mês de Abril 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, Sr. Norberto 

Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio 

Tadeu de Oliveira, Sr.Wanderley Fialho e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e 

Luzia das Graças Oliveira Nascimento. Constatada a existência legal de quórum, a Senhora 

Superintendente Interina Rosalina Carvalho de Melo Fialho inciou a reunião, agradeceu a presença de 

todos, passando a estratificar os investimentos referentes ao mês de março de 2018 frente aos cenários: 

Brasil: No mês de março, o Banco Central (BCB) reduziu a Selic de 6,75% para 6,5%, o menor nível 

da série histórica, e surpreendeu o mercado ao sinalizar a intenção de estender o ciclo de corte de juros 

até maio. Mensagem essa reforçada tanto na Ata da reunião, quanto no Relatório Trimestral de 

Inflação (RTI). Sobre os próximos passos, o BCB indicou o fim do ciclo de redução de juros em maio, 

porém, tal sinalização não foi estrita, mostrando que o BCB estará sensível a “mudanças adicionais 

relevantes”. Em março tivemos a divulgação do PIB do 4T17. Os dados tiveram desempenho 

predominantemente negativo quando comparados com fevereiro. No entanto, essas oscilações são 

típicas de uma economia em recuperação e as medidas de tendência confirmam que o movimento de 

retomada em curso é consistente. Do lado da oferta, destaque positivo para a indústria (0,5%). Do lado 

da demanda, destaque para o Investimento (2,0%), com a 3ª taxa trimestral positiva seguida. Essa 

dinâmica é explicada tanto pela melhora da confiança como pela taxa de juros de longo prazo menor, 

que continuaram beneficiando as condições para o investimento. No varejo restrito, as vendas 

cresceram 0,9% (M/M) em janeiro, impulsionadas pelo aumento do comércio para o segmento de 

Hipermercados, que por sua vez tem se beneficiado da inflação baixa. No mercado de trabalho, a taxa 

de desemprego de fevereiro subiu de 12,2% para 12,6%, por motivos sazonais. Já com ajuste sazonal, 

a taxa de desemprego caiu de 12,5% para 12,4%, mantendo a tendência de recuperação gradual. No 

âmbito fiscal, o governo anunciou o aumento da alíquota do Imposto sobre Operação Financeira (IOF) 

sobre as transferências de recursos para o exterior. O percentual passou de 0,38% para 1,10%, mas o 

impacto na arrecadação deverá ser modesto: cerca de R$ 100 milhões em 2018. Ainda sobre os 

esforços para garantir o aumento da arrecadação, a 15ª rodada de licitações de concessões de petróleo 

e gás surpreendeu positivamente, ao arrecadar R$ 8 bilhões. Sobre a inflação, o IPCA-15 de março 

desacelerou de 0,38% para 0,10% (M/M). Entre os meses de março, esse foi o menor resultado da 

série histórica desde 2000. Qualitativamente, a desaceleração dos núcleos reforçou a trajetória benigna 

da inflação. Em 12 meses, houve desaceleração de 2,86% para 2,80%. Para abril, o cenário ainda é 

favorável, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária 

seguirá verde, ou seja, sem cobrança extra nas contas de luz. O IGPM de março acelerou de 0,07% 

para 0,64% (M/M). 

EUROPA: Na Zona do Euro, a leitura final do PIB do 4T17 confirmou o avanço de 0,6% (T/T). Na 

comparação anual, o PIB avançou 2,7% (A/A). Em relação aos dados mensais, no geral os indicadores 

arrefeceram em relação ao mês anterior. A confiança na economia teve queda, passando de 114,1 para 

112,6 pontos em março, mas ainda assim, permanece em nível elevado. O varejo, por outro lado, 

registrou queda menor em janeiro (de - 1,10% para -0,10%, M/M). No que se refere à inflação, o 

indicador segue distante da meta perseguida pelo BCE¹ (2,0%, A/A). Sobre a política monetária, na 

reunião de março o BCE¹ retirou do comunicado a indicação de que poderia ampliar as compras de 

ativos se houvesse necessidade. Por outro lado, Mario Draghi, presidente da instituição, amenizou o 

efeito dessa mudança enfatizando que o restante do texto em que diz que o QE será mantido pelo 

tempo que for necessário, não foi alterado. Em relação à atividade, o BCE¹ manteve a visão de 

crescimento econômico positivo, e revisou o PIB de alta de 2,3% para 2,4% em 2018. Sobre a 

inflação, a instituição ponderou que a medida subjacente ainda necessita de um amplo grau de 

estímulos monetários. Ainda na coletiva, Draghi disse que o aumento do protecionismo pode 

configurar um risco para o crescimento e para a inflação. Na Itália, a eleição legislativa não conseguiu 

formar maioria. O Movimento Cinco Estrelas foi o mais votado, mas ficou em segundo quando se leva 

em consideração as coligações. Já a Liga, que é de centro-direita foi a coligação mais votada. O 

mercado encarou com cautela o resultado. 

Ásia: Na China, o parlamento aprovou uma emenda constitucional que acaba com o limite de dois 

mandatos presidenciais, o que abre caminho para que Xi Jinping permaneça indefinidamente no poder. 

 



Com isso, o plano de transição para um modelo de crescimento menor, mas sustentável no longo 

prazo, se mantêm como principal objetivo. Sobre as ações de política monetária, em março, o PBoC 

elevou a taxa de recompra reversa de 7 dias de 2,50% para 2,55%, acompanhando o movimento do 

Fed. Em relação à atividade, os dados foram positivos em fevereiro. As vendas do varejo avançaram 

9,7% (A/A), enquanto a produção industrial acelerou de 6,6% para 7,2% (A/A). O PMI Manufatura 

sugere expansão do setor em março (de 52,9 para 54 pontos). No entanto, a intenção dos EUA de 

implementar medidas protecionistas que encarecem os produtos chineses, a depender dos setores 

afetados, poderá se tornar um risco não desprezível para o crescimento. 

EUA: Nos EUA, o mês iniciou com notícia negativa para o livre comércio. O presidente dos EUA, 

Donald Trump, assinou o decreto em que eleva a tarifa de importação em 25% sobre o aço e em 10% 

para o alumínio, prejudicando principalmente a China. Posteriormente, sob a alegação de práticas que 

violaram os direitos à Propriedade Intelectual, o governo dos EUA deu sequencia em sua política 

protecionista ao anunciar que divulgará no próximo dia 06 uma lista de importações chinesas que 

totalizará até US$ 60 bilhões em tarifas. Com o receio de que as tensões pudessem evoluir para uma 

guerra comercial, os mercados reagiram negativamente em março. Em meio a esse cenário, o FOMC 

decidiu no último dia 21 elevar a taxa básica de juros em 0,25 p.p. para o intervalo entre 1,50% e 

1,75%, conforme esperado pelo mercado. Em relação às projeções, houve frustração do mercado em 

razão da manutenção da mediana das projeções dos participantes do FOMC para os juros em 2018. 

Porém, para 2019 (de 2,125% para 2,875) e 2020 (de 3,063 para 3,375) as projeções se elevaram. O 

movimento foi acompanhado de uma melhora no cenário de crescimento para este ano e o próximo, 

além de novo recuo para a taxa de desemprego. Diante dessa perspectiva, o argumento para mais três 

altas de juros em 2018 tem se solidificado. Em relação aos dados de atividade, no geral houve melhora 

em relação ao mês anterior, incluindo os indicadores de atividade das regiões acompanhadas pelo 

Fed¹. Destacamos também a apuração final do PIB do 4T17 (de 2,5% para 2,9%, T/T, a.a.). O 

resultado veio acima da mediana das projeções do mercado e teve como principais vetores de alta o 

consumo e os investimentos. Sobre os dados de frequência mensal, a produção industrial avançou 

1,1% (M/M) em fevereiro, recuperando-se da queda registrada em janeiro (-0,1%, M/M). O varejo, por 

sua vez, declinou menos (de -0,3% para - 0,1%, M/M). No mercado imobiliário, as vendas de casas 

existentes saíram de queda de -3,1% em janeiro para alta 3,0% (M/M) em fevereiro. O índice que 

mede a confiança dos empresários sinaliza que o cenário segue positivo. No que se refere aos dados de 

inflação, o IPC desacelerou de 0,5% para 0,2% (M/M) em fevereiro. Os gastos com saúde, que 

surpreenderam em janeiro arrefeceram nesta leitura. A desaceleração trouxe alívio ao mercado, no 

entanto, diante dos fundamentos atuais o mercado continua sensível às variações do IPC. No mercado 

de trabalho, houve criação de 313 mil novas vagas em fevereiro, acima do esperado pelo mercado (205 

mil). A média dos ganhos salariais, por outro lado, diminuiu de 2,8% para 2,6% (A/A). Vale ressaltar 

que o resultado de janeiro foi revisado para baixo (de 2,9% para 2,8%). A taxa de desemprego por sua 

vez, se manteve em 4,1%. 

Segmento de Renda Fixa  

IRFM 

Em MARÇO ocorreu o fechamento em toda a curva prefixada, principalmente nos vértices com 

vencimentos em JAN/19 e JAN/21, como reflexo da redução da SELIC e sinalização de novo corte. A 

reação de mercado em consequência a essa decisão foi a de postergação do ciclo de normalização da 

política monetária esperado para o decorrer do ano de 2019, que deve ser mais gradual e menos 

intenso. 

IMA B e LFT 

A curva de NTN-B apresentou performance similar à curva prefixada, se limitarmos a análise aos 

vértices que compõem o IMA-B 5 (até 2023). A parte longa da curva de inflação mostrou de 

estabilidade até leve abertura nos vértices de maior maturidade (2030 em diante). O pior desempenho 

da ponta longa deve-se às incertezas eleitorais no Brasil e as medidas protecionistas anunciadas por 

Estados Unidos e China. 

Perspectivas para abril /2018: Incertezas em relação à sustentabilidade da trajetória da dívida bruta 

brasileira, em virtude da dificuldade em se implementar as reformas estruturais (previdência, por 

exemplo) necessárias ao cumprimento do teto de gastos; Manutenção do cenário benigno de inflação 

corrente; Expectativas de manutenção do cenário benigno para a inflação no curto prazo, favorecendo 

nossas alocações prefixadas recomendadas. Os vértices mais longos (pré e NTN-B) podem continuar 

pressionados pelas incertezas do processo eleitoral no Brasil e pela apreensão em relação a ajustes 

mais intensos de política monetária nos países desenvolvidos, acentuados ainda pela disputa comercial 

entre Estados Unidos e China. 

 



 
 

 
RENDA VARIÁVEL: Em fevereiro, a combinação de manutenção de uma visão prospectiva positiva 

para a economia doméstica se contrapôs com o aumento dos riscos vindos do cenário internacional fez 

com que o Ibovespa tivesse um desempenho neutro no mês, em alta de 0,01% aos 85.366 pontos. Em 

relação ao comportamento do Ibovespa, o setor de Papel e Celulose foi o destaque positivo, seguido 

pelo setor de Construção Civil e do setor de Química e Petroquímica. Na ponta negativa, o destaque 

foi setor de Siderurgia, com queda de -8,48%. As bolsas nos Estados Unidos encerraram março com 

recuos de -3,70% (Dow Jones), -2,69% (S&P500) e -2,88% (Nasdaq) Na Europa, as quedas variaram 

entre -0,87% (FTSE MIB) e -2,88% (CAC). Na Ásia, a bolsa de Shangai foi destaque de baixa (-

2,78%). Índice BDRX teve desempenho negativo. Perspectivas para Abril de 2018: Apesar do 

aumento dos riscos associados a redução do crescimento da liquidez global, o cenário de liquidez 

permanece 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 de longo prazo desfavorável e o aumento das 

incertezas relacionadas ao processo eleitoral de 2018 - fator que deve causar o aumento da volatilidade 

nos ativos locais em 2018. As projeções permanecem favoráveis 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 performance da carteira de investimentos frente aos cenários 

vivenciados: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Os presentes se deram por satisfeitos com os subsídios ofertados, a Senhora Superintendente Interina 

apresentou  para apreciação o Processo de Licitação nº 04/2018, modalidade Dispensa; relativo a 

aquisição de material de limpeza conforme relação anexa; foi apresentado também os Processos de 

Concessão de Benefício, aposentadoria por Invalidez Processo nº 02/2018 à Senhora Angela Maria de 

Jesus Lima e Processo nº 03/2018 a Senhora Pedra Maria corrêa Nogueira e Aposentadoria por Idade 

Processo nº 04/2018 ao Senhor Milton Paschoato, os quais, após analisados e observados foram tidos 

como conforme. Agradeceu aos pares do Conselho o empenho pela vinda do conselheiro Sr Julio 

Cesar Gama Ferreira Rocha para prestar serviços junto ao IPSPMP - PIRAPREV que teve inicio em 

02/04/018 conforme Portaria nº 8.498 expedida pelo executivo Municipal, no qual foi saudado pelos 

presentes. A Senhora Superintendente Interina deu ciência aos pares do conselho acerca do Tribunal 

de Contas referente aos Processos de Aposentadoria e Pensão ano base 2016 que foram julgadas 

regulares podendo ser solicitado via internet os pedidos de Certidões relativos à comprensação 

previdenciária – COMPREV, frente ao Comunicado SDG nº 27/2017 sendo que a equipe Piraprev foi 

parabenizada pelos membros pela eficacia e cumprimentos prestados. Deu ciência também aos pares a 

respeito da reforma da sede que se encontram no final, restando alguns reparos e que o departamento 

de obras da prefeitura tem acompanhado a execução e o andamento dos mesmos. Tendo sido 

considerados suficientes os subsídios trazidos pela Senhora Superintendente Interina 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 março 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 23 de Abril de 2018. 

 

Presidente:              Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 

 

 

      Julio Cesar Ferreira Gama da Rocha 
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      Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

 

      Marcelo Tadeu de Souza 
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