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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min na sala de reuniões 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, reuniram-se o Senhor 

Superintendente assim como os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV nomeados pelo Decreto nº 4.266, de 05 

de dezembro de 2016 e alterações. Presentes, Sr. Norberto Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama 

da Rocha, Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Sr. Marcelo Tadeu de 

Oliveira. Sr. Wanderley Fialho e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das 

Graças Oliveira Nascimento.  

 

Ordem do Dia: Apreciação dos Investimentos frente aos cenários, aposentadorias concedidas no 

período demais atos da gestão administrativa e financeira. 

 

Encaminhamentos: 

 

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

presença de todos, apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira de 

investimentos referente à Agosto de 2018: 

 

• Em agosto, o destaque foi à queda no grupo transportes, contribuindo para a variação negativa 

da inflação.  

• Política Monetária SELIC 6,5% a.a. Cenário de manutenção. 

• IPCA AGOSTO 2018 Apresentou recuo de –0,09% (M/M), abaixo das projeções do mercado. 

• Desdobramentos e possíveis impactos da guerra comercial seguem no radar. 

• EUROPA: As sondagens sobre a confiança de agosto apresentaram novo recuo, reflexo dos 

temores ligados à guerra comercial. 

• ÁSIA: Medidas do governo chinês amenizaram os impactos das restrições comerciai impostas 

pelos EUA. 

• EUA: Tratativas comerciais com a China permanecem em foco. 

• RENDA FIXA/ segmento IRF-M. 

• A abertura de curva de juros nominais no mês de agosto resgatou o ambiente de volatilidade 

observado nos meses de junho e maio. O movimento é reflexo das incertezas que permeiam a atual 

conjuntura macroeconômica. No âmbito externo, temos o acirramento das disputas comerciais. No 

cenário doméstico, prevalece a incerteza acerca do resultado eleitoral.  

• RENDA FIXA /segmento IMA B e LFT. 

Em agosto, a curva de NTN-B apresentou abertura, mas em menor intensidade do que a curva pré, ou 

seja, com elevação dos índices de inflação implícita, sobretudo dos vértices a partir de 2022. Esse 

mesmo trecho da curva praticamente não apresenta prêmio pela maturidade, ou seja, prêmio adicional 

exigido pelo alongamento de prazo. 

 

  
 

 

 

 



 

  
 

• RENDA VARIÁVEL 

Em agosto, observamos a continuidade do cenário de incerteza eleitoral combinado ao agravamento 

das crises argentina e turca, contribuindo para piora da percepção de risco quanto às economias 

emergentes, resultando em desempenho negativo do Ibovespa no mês. A conjunção negativa de 

fatores domésticos e internacionais trouxe, ao mercado de câmbio, a depreciação de 7,93% do Real 

ante o dólar, o qual fechou o mês em R$4,06, bem como contribuiu para a trajetória negativa da bolsa, 

que encerrou o mês de agosto com queda de 3,21% aos 76.677,53 pontos. 

Em relação ao comportamento, o setor de Papel e Celulose foi o destaque positivo, com alta de 6,57%, 

seguido pelo setor de Químic a e Petroquímica, que subiu 4,19%. Na ponta negativa, os setores de 

Saúde, com queda de 12,65%, e Educação, com queda de 10,07%. Quanto ao mercado de BDRNível1 

negociados na BM&FBovespa, o índice BDRX apresentou variação positiva de 13,10% em agosto. 

Foi observado desempenho positivo generalizado em todos os todos os setores tendo como destaques 

Real Estate (27,67%) e Consumer Discretionary com 20,91%. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• PERSPECTIVAS SETEMBRO 

O crescimento significativo dos riscos no ambiente doméstico e internacional ensejam a continuidade 

da visão mais cautelosa para a bolsa nos últimos meses a qual perdurará durante todo o período 

eleitoral tendo em vista que este materializa toda a incerteza relacionada à continuidade das reformas 

estruturais e da trajetória fiscal.  

Considerando o contexto, o crescimento projetado do PIB nos próximos anos e a verificação de 

continuidade de assimetria favorável para os ativos locais, continuamos com uma visão marginalmente 

favorável para a bolsa no horizonte de 12 meses. 

O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, 

com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação 

de pesquisas eleitorais; o próximo presidente da república qual seja terá um desafio gigantesco que 

também será mola propulsora de volatilidade: a falta de maioria no congresso a fim de que sejam 

aprovadas pautas essenciais como a reforma da previdência, a reforma tributária e a reforma política. 

Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador; necessário adicionar risco aos 

investimentos para obtenção de melhores retornos.   

As análises deverão se dar com a serenidade que é particular aos membros do Conselho ao analisar os 

cenários a fim de que eventuais desvalorizações momentâneas dos ativos não venham a se transformar 

em realização de posição, configurando assim definitivamente perda para os investimentos, como é 

sabido por todos. Nesse diapasão, apresentou o senhor gestor os resultados da carteira de 

investimentos do Piraprev frente aos cenários vivenciados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passou o Senhor gestor a apresentar os processos  de aposentadoria nº 15/2018 à Rosa Aparecida 

Poloni, 14/2018 à João Forão; 13/2018 à Salvador Aparecido da Silva Pinto e Luiz Carlos Alves os 

quais, após analisados, foram tidos como conforme. Tendo sido considerados suficientes os subsídios 

trazidos 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 agosto 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 21 de setembro de 2018. 

 

Presidente:              Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 
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      Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

 

 

               Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 
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Superintendente    Osmar Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 


