
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte e dois do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 08h30min, nas 

dependências do IPSPMP – PIRAPREV, situado 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 Maria Nazaré Leite de Oliveira e 

Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Srª Vera Lucia Ferreira Camargo; o Senhor Nelson Chagas e 

o Superintendente do PIRAPREV, Sr. Osmar Giudice. Constatada a existência legal de quórum, 

o Sr. Superintendente, agradeceu a presença de todos. Iniciando os trabalhos, apresentou 

aos pares a Resenha Econômica de julho: 

Cenário Internacional: A saída do Reino Unido da União Europeia – o chamado Brexit – deu 

força aos cenários que previam o agravamento do quadro recessivo na região, colocando em 

risco o frágil crescimento mundial. Ambiente propício à aversão ao risco, que se refletiu em 

forte valorização global do dólar americano, queda nos yields dos bônus, e fortalecimento do 

iene japonês. A contrapartida foi a queda das ações em geral, commodities e moedas 

emergentes, prejudicadas pelo ambiente de forte aversão ao risco que se seguiu ao Brexit. A 

reação dos demais países foi tempestiva. Fortaleceu o discurso pró-sustentação do 

crescimento econômico global, com os principais bancos centrais reforçando a postura 

expansionista, o que levou a uma forte queda dos juros longos nas economias avançadas.  O 

Fed., por sua vez, preocupado em dissipar as forças deflacionárias decorrentes de um dólar 

valorizado, deixou claro que não tem pressa para retomar a alta da taxa básica de juros.  Os 

mercados reagiram positivamente à ação adotada pelas principais economias avançadas. A 

percepção de que as políticas econômicas continuariam expansionistas, criando um ambiente 

para que o fator Brexit fosse assimilado sem grandes solavancos na economia mundial, ampliou 

o apetite ao risco, levando ao desmonte de posições defensivas. Nesse sentido, ocorreu uma 

das primeiras consequências do Brexit, esta podendo ser contabilizada pelo lado positivo. O 

provável adiamento do aumento da taxa de juros e a queda de juros longos nos países 

avançados resultaram no fortalecimento das moedas emergentes, com destaque para o real 

brasileiro.  A moeda brasileira valorizou cerca de 4% desde o dia 23 de junho, quando houve a 

decisão da Inglaterra de deixar a União Europeia.  Esse movimento se juntou a um ambiente 

interno positivo, formado a partir da perspectiva da confirmação do impeachment, do maior 

otimismo com o ajuste fiscal e de um BC conservador. Essa configuração de ambientes 

externo e interno favorável levou a uma apreciação do real em torno de 12% desde março 

último. Outro efeito, derivado das medidas estimulativas adotadas pelos bancos centrais das 

economias avançadas, decorreu da remuneração negativa oferecida por títulos de alguns 

países europeus. Dado que os bancos em geral captam no curto prazo (a taxas próximas de 

zero) e emprestam no longo prazo (normalmente a taxas mais elevadas), com os juros longos 

negativos os bancos passaram a registrar perdas, fragilizando ainda mais o sistema, que ainda 

não se recuperou completamente da crise financeira de 2008-2009. A dinâmica atual da 

recuperação da economia global é reconhecidamente frágil, pontuada por incertezas quanto ao 

crescimento e riscos deflacionários em importantes economias desenvolvidas. Esse cenário 

continuará se constituindo em sérios desafios para os formuladores da política econômica de 

economias onde os estímulos monetários começam a dar sinais de esgotamento, ao mesmo 

tempo em que o cobertor fiscal mostra-se muito curto ou mesmo inexistente em algumas 

economias avançadas. Cenário Brasileiro: Os ventos estão mudando. E, ao que tudo indica, para 

melhor. Há uma percepção crescente de que a recessão que tomou conta da economia 

brasileira nos últimos dois anos encontra-se próxima do seu fim. Alguns indicadores de 

conjuntura confirmam esse cenário. As sondagens com a indústria e com o consumidor  

 



 

mostram uma importante retomada da confiança, ainda que permaneça em níveis muitos 

deprimidos. Mas a melhora capta uma visão mais favorável de futuro próximo, reforçado pela 

adequação dos estoques na economia em relação à demanda esperada. A atividade industrial 

sai na frente, dando sinais de que o fundo do poço já foi atingido e que deve voltar a registrar 

aumentos da produção ao longo do segundo semestre. A produção vem sendo estimulada pelos 

avanços das exportações e pelo processo de substituição de importações na esteira da forte 

depreciação do real ocorrida em 2015. A recuperação da atividade, por outro lado, pode 

avançar ocupando a capacidade ociosa acumulada no período recessivo e evitando maiores 

esforços financeiros para um setor fragilizado pela retração dos últimos anos. Ainda que o 

setor externo, favorecido pela depreciação cambial e retração da demanda doméstica, dê uma 

contribuição positiva para o crescimento da economia brasileira, ele não tem força suficiente 

para impulsionar a retomada. A fragilidade dos fundamentos da demanda interna deve reduzir 

o ritmo da recuperação. Os fundamentos do consumo devem ainda piorar antes de dar sinais 

de melhora. O desemprego continuará em alta, derrubando a renda. A inflação elevada corrói 

o poder de compra dos consumidores. O alto endividamento das famílias não permite contar 

com o estímulo do crédito. O consumo das famílias, responsável por cerca de 60% do PIB, 

deve se manter em queda. Os investimentos também não devem mostrar reação expressiva. A 

elevada ociosidade acumulada neste período recessivo será importante limitador à expansão 

dos investimentos privados. Pelo lado do setor público, submetido o forte ajuste, calcado 

sobre as  despesas, não podemos contar com contribuição positiva. De acordo com 

projeções, o PIB no 2º trimestre – a ser divulgado neste mês de agosto – deve mostrar queda 

de 0,53%, que, provavelmente, deverá ser seguida de um recuo menor (-0,11%), voltando a 

crescer no último trimestre (+0,37%). Na média do ano, a economia brasileira deve mostrar 

queda de 3,0%, que se soma a uma retração de 3,5% ocorrida no ano passado. 

 

 
Em julho, para o segmento de renda fixa todos os índices obtiveram uma queda no VaR em 

relação ao mês subsequente, excetuando-se apenas o IRF-M no curto prazo que obteve um 

leve aumento. Após uma sequencia de quedas dos níveis de VaR, o segmento de renda variável 

elevou o VaR em julho, sem exceções, isso devido a intensa movimentação no mercado no 

período analisado. O mercado tem aceitado e criado expectativas positivas referentes aos 

dados divulgados, dando relativo alívio no cenário econômico interno. Em linha, os índices de 

longo prazo vem demonstrando uma queda acentuada do VaR, e ainda assim, mantendo uma boa 

performance. Para o segmento de renda variável, após três meses de queda do VaR a alta 

movimentação no mercado de renda variável elevou a volatilidade nesse segmento, e também, 

criou oportunidades para rentabilidade, principalmente para o setor de siderurgia que entre 

as cinco melhores performance no mês, quatro eram desse setor. A performance positivada  

Petrobras e VALE para o mês foi um dos principais fatores que desencadeou na boa 

performance do Ibovespa. 

 



 
 

 
O mercado financeiro continua no aguardo da definição do processo de impeachment. Por 

enquanto, as mudanças ficam no campo das expectativas. A votação definitiva no Senado está 

marcada para o dia 29 de agosto. No cenário externo merece destaque as baixas taxas de 

juro praticadas pelos principais países da Europa, em especial, na Alemanha. A taxa de juro 

para os títulos alemães de prazo de vencimento em 10 anos está em 0,00% (zero por cento). 

Os títulos do governo norte-americano de prazo similar apresentam taxas de juro de 1,50% ao 

ano. A manutenção do juro neste patamar baixo funciona como um incentivo ao consumo. 

Pessoas preferem gastar o dinheiro a investir no banco. Forma de utilizar a política de juro 

para privilegiar o crescimento da economia (em detrimento ao controle de inflação). O Brasil 

continua a praticar as taxas de juro mais elevadas no mundo. Portanto, incentivo considerável 

para a entrada de recursos de investidores estrangeiros em busca de bons retornos. Também 

por esta razão, os fundos de investimentos das diversas categorias (IMA-B, IRF-M e CDI) 

continuam a apresentar resultados significativos nos últimos meses. A projeção para a 

inflação no final deste ano ainda permanece elevada no relatório Focus. Crescimento da 

economia negativo (PIB). A última Ata do COPOM sinalizou que a esperada redução na taxa de 

 



juro deverá ser precedida de melhor controle dos gastos do governo, na dependência de 

aprovação de medidas fiscais no Congresso Nacional. As apostas (moderadamente otimistas) 

indicam dois cenários possíveis: 1)redução de taxa de juro no segundo semestre e 

2)recuperação gradual da renda variável (desde que a economia mostre algum sinal de 

recuperação).O cenário mostra boas taxas de juros no presente e tendência de queda no 

futuro próximo (ainda em 2016). Esta combinação tem trazidos bons retornos para a carteira 

de renda fixa. No curto prazo, todos os indicadores (CDI; IRF-M 1 e IMA-B) tendem a 

oferecer bons ganhos. Os Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. As 

taxas de juros reais (acima da inflação) estão superiores a meta atuarial nos títulos NTN-B 

(fundos IMAB/IDKA) a partir do vencimento 2017 (até 2021). O vencimento em 2024 

apresenta taxa de juro bruta (sem considerar a taxa de administração do banco) no limite da 

meta atuarial projetada para o final deste ano. Se considerarmos uma taxa de administração 

de 0,20% ao ano, a rentabilidade líquida estará abaixo da meta atuarial. A Performance da 

Carteira de Investimentos em julho foi a seguinte: 

 

 
 

 



 

Foi apresentada a Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses, onde se observa a linha de 

tendência (as Linhas de Tendência são dos instrumentos mais utilizados, senão o mais 

utilizado, na Análise Técnica Clássica ou convencional quer seja de forma isolada quer seja 

inseridas em padrões mais complexos.)  

Pode-se aferir que os meses que estiveram abaixo da tendência evolutiva foram os meses 

onde ocorreu menor ingresso de contribuições do que o esperado, por conta do não 

recolhimento de contribuições patronais, objeto dos dois parcelamentos realizados no ano 

passado: 

 
 

 

 

Também foi apresentado o resultado evolutivo do quadriênio 2013/2016.  

Nele se observa a volatilidade ocorrida em 2013 (colunas laranja); o reenquadramento dos 

investimentos em 2013 (colunas verdes) e os meses em que houve recolhimento à menor 2015 

(colunas vermelhas). 

O PL evoluiu de R$ 24.900.00,00 para R$ 46.800.000,00, ou (~) 87.95% no período, já 

deduzidas despesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Os investimentos encontram-se pulverizados entre instituições financeiras na seguinte 

proporção, na data base julho: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Por tudo o que foi exposto quanto aos cenários sócio-político e micro e macro econômicos, no 

tocante aos fatos ocorridos no mês de julho e as perspectivas para o mês de agosto e 

considerando que o Comitê de Investimento propôs como resultado das análises a manutenção 

do portfólio de investimentos, por unanimidade, os pares do Conselho aprovaram as diretrizes 

e performance dos investimentos. O Senhor gestor também explicou que as contas movimento 

taxa de administração, sobra de custeio da taxa de administração, aporte e parcelamento, que 

eram operacionalizadas junto ao Banco do Brasil, passaram ao Banco Itaú, conforme 

deliberado na reunião do Comitê de junho; que alteração tal ocorreu devido a necessidade de 

aferir maior celeridade e aprimoramento da gestão financeira e da tesouraria do PIRAPREV; 

que o Banco Itaú é detentor de parque tecnológico compatível às necessidades do dia-a-dia 

como pagamentos a fornecedores, que deixaram de ser feitos através de emissão de cheques 

e passaram a créditos nas contas cadastradas. Que os recursos do BB foram aplicados no 

Itaú seguindo as premissas já aprovadas na PI 2016 e já referendadas pelo Comitê. Assim, 

como ocorrerá no próximo dia 15/08/2016 o encerramento do Fundo de Investimento Caixa 

FI BRASIL 2016 II TP RF (~) R$ 2.230.000,00 ; que foi proposto ao Comitê alocação neste 

segmento junto ao BANCO SANTANDER, em posição já existente.; o Sr. Superintendente 

teceu ainda as seguintes considerações acerca da realocação dos recursos: que seguindo as 

premissas de diluição da concentração, o Banco Santander detém fundo de investimento que 

vem de encontro com as diretrizes realizadas até agora; que opção por esta instituição 

financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato do histórico de rentabilidade 

aceitável do produto ora eleito para investimento, bem como composição da carteira do fundo. 

A projeção para a inflação no final deste ano ainda permanece elevada no Boletim Focus do 

Banco Central de 02/08/2016 (7,31%) e projeção negativa para o PID 2016 (-3,20); que a 

última Ata do COPOM sinalizou que a esperada redução na taxa de juro deverá ser precedida 

de melhor controle dos gastos do governo, na dependência de aprovação de medidas fiscais no 

Congresso Nacional; que as apostas (moderadamente otimistas) indicam dois cenários 

possíveis: redução de taxa de juro no segundo semestre e recuperação gradual da renda 

variável (desde que a economia mostre algum sinal de recuperação); que o cenário mostra boas 

taxas de juros no presente e tendência de queda no futuro próximo (ainda em 2016); que esta 

combinação tem trazidos bons retornos para a carteira de renda fixa; que no curto prazo, 

todos os indicadores (CDI; IRF-M 1 e IMA-B) tendem a oferecer bons ganhos; que os Títulos 

Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. Com tendência de redução no futuro, as 

expectativas para a meta atuarial em 2016 e o conjunto de indefinições políticas, o 

importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos, com alongamento da 

carteira até 2021. Assim, a alocação dos recursos para este segundo semestre está com 

direcionamento, para o segmento de Renda Fixa centrado nos indexadores: IMA-B/IDKA 

2/IRF-M 1, pois há tendência de queda de juros no futuro. No curto prazo, tais fundos ainda 

entregam bons retornos, pois os juros estão fixados em 14,25% ano. O monitoramento dos 

cenários quanto às curvas de juros no tocante aos fundos IMAB 5 e IMAB 5+ vislumbram a 

necessidade de manutenção do patrimônio encurtando os prazos de vencimentos dos títulos 

públicos que compõe as carteiras, o que o investimento no produto elencado representa 

oportunidade, uma vez que benchmark (IMA B) apropria as variações nas pontas curta e longa 

das NTN’s-B. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos e que, 

em assim sendo, os membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, referendaram a 

alocação junto ao Banco Santander. Depois de achados conforme os esclarecimentos e análise 

documental, os membros do Conselho Administrativo aprovaram por unanimidade as ações 

realizadas na realocação dos recursos. O Senhor Gestor também apresentou aos membros do 

Conselho Administrativo o relatório da Tomada de Contas TCE relativa ao exercício de 2015, 

o qual se deu sem apontamentos, o que foi saudado pelos membros presentes. Passou o senhor 

gestor a colocar para homologação dos pares o credenciamento do Banco Safra, já 

 

 



 referendado pelo Comitê de Investimentos; os pares passaram a analisar o documental 

apresentado pelo Banco Safra para credenciamento junto ao PIRAPREV e, depois de 

verificado presentes os requisitos necessários, os membros, por unanimidade, homologaram o 

credenciamento. Os membros do Conselho Administrativo solicitaram esclarecimentos do 

Senhor Gestor acerca do andamento da licitação para reforma do imóvel-sede do IPSPMP 

PIRAPREV; o senhor gestor informou que na forma da lei e devido a expertise, solicitou ao 

Executivo Municipal a disponibilização do Departamento de Licitação e Obras da Prefeitura 

Municipal em toda sua extensão para realização do certame licitatório e que o documental 

está em posse do Eng.º João, Diretor do Departamento de Obras da PMP para emissão das 

planilhas de governo necessárias ao processo. Decidiram os membros ir ao Paço Municipal 

tomar posição diretamente com o Eng.º João.  

Nada mais havendo a tratar por hora , foi lavrada a presente ata que segue, após lida e 

achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 22 de agosto de 2016. 
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