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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 20 dias do mês de outubro 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, 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, Marcelo Tadeu de Souza; Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira. 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 setembro de 2017 frente aos 

cenários: 

Como esperado, o Banco Central (BC) reduziu a taxa Selic em 100 pontos base (n.b.) e a taxa de 

juros básica atingiu 8,25% ao ano (a.a.). O comunicado da decisão indicou que caso as condições 

não se alterem, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Copom considera que é 

adequado à redução moderada no ritmo de corte da taxa de juros. Diante disso, avaliamos que o 

mais provável é um corte de 75 p.b. na reunião de outubro. Na direção de sinalizar a continuidade 

no ciclo de corte de juros, o Relatório Trimestral de inflação (RTI) mostrou que no cenário de 

mercado (Focus) para as projeções de câmbio e Selic, o IPCA se situaria em 4,3% em 2018, 4,2% 

em 2019 e 4,1% em 2020. Portanto, nesse cenário de mercado o IPCA se encontraria 

ligeiramente abaixo da meta de inflação em 2018 (4,5%) e 2019 (4,25%). Vale notar que o 

cenário de mercado considerado corresponde a uma Selic de 7% ao final de 2017 e 2018, e 8% 

em 2019 e 2020. Em nossa análise, o fato das projeções de IPCA para 2019 e 2020 se 

encontrarem ao redor da meta de inflação, significa que o juro neutro nominal considerado 

atualmente pelo Banco Central se situa próximo a 8% a.a. Mantida assim a visão que o atual ciclo 

de corte de juros será encerrado no patamar de 7% a.a. ao final desse ano, mas reconhecemos 

que existe uma assimetria para baixo nesse número diante das possíveis surpresas baixistas com 

os números de inflação. Mantendo a dinâmica das últimas leituras, a prévia da inflação de 

setembro (IPCA-15) veio novamente abaixo do esperado. No mês, a variação foi de 0,11%, abaixo 

da nossa expectativa (0,13%) e do mercado (0,14%). Em termos anuais, o IPCA-15 recuou de 

2,7% para 2,6%. A análise qualitativa do indicador permite inferir que a tendência de baixa para 

a inflação terá continuidade. A média dos núcleos seguiu a trajetória de queda, saindo de 3,8% 

para 3,6%. Essa mesma dinâmica foi apresentada pelo indicador de serviços subjacentes, 

cedendo de 4,4% para 4,2%. Para 2017 e 2018, mantemos a projeção de IPCA em 2,9% e 4,1%, 

respectivamente. A respeito da atividade, o IBC-Br, índice de atividade econômica do Banco 

Central, que funciona como proxy do PIB, surpreendeu positivamente em julho. Na margem, o 

indicador apresentou alta de 0,41% e expandiu 1,41% em termos anuais. O quadro de atividade 

revela um movimento de gradual recuperação da economia brasileira, compatível com a nossa 

expectativa de expansão de 0,6% em 2017 e 2,6% em 2018. Nos EUA, o FED manteve a taxa de 

juros e anunciou que o processo de redução do seu balanço de ativos terá início em outubro. A 

taxa de juros foi mantida em 1,00 - 1,25% a.a., conforme amplamente esperado pelo mercado. No 

comunicado, o FED destacou o baixo nível da taxa de desemprego e reconheceu a fraqueza da 

inflação, que deve continuar abaixo da meta de 2% nesse ano. No discurso após a reunião, a 

presidente do FED, Janet Yellen, salientou que a queda recente na inflação deriva de efeitos 

transitórios. A respeito dos efeitos do furação, o comitê avalia que os impactos negativos não 

alteram o curso de crescimento da economia no médio prazo. A reunião de setembro também 

contou com a divulgação da expectativa de juros pelos membros do FED, revelando que uma 

terceira alta de juros nesse ano foi mantida, assim como as três altas em 2018. Para 2019, o 

cenário de juros foi alterado de três para duas altas. Para o PIB, o FED revisou sua projeção em 

2017 de 2,2% para 2,4%, e manteve a projeção de 2018 em 2,1%. Já as projeções de inflação 

(PCE) foram revisadas para baixo em 2017 (de 1,7% para 1,5%) e 2018 (de 2% para 1,9%). Por  

 



fim, o comunicado também incluiu o anúncio de que a partir de outubro o processo de 

normalização do balanço de ativos terá início de forma gradual. Acreditamos que os próximos 

números de inflação mostrarão um quadro menos pressionado para o PCE, demovendo o FED da 

ideia de elevar os juros em dezembro. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) reiterou em 

seu discurso a necessidade de manutenção dos estímulos e revisou as projeções de crescimento 

e inflação para os próximos anos. O BCE manteve o escopo de sua política monetária e revisou as 

expectativas de crescimento do PIB de 1,7% para 2,2% para 2017. As projeções para o 

crescimento da economia em 2018 e 2019 foram mantidas em 1,8% e 1,7%, respectivamente. 

Para a inflação, as projeções de médio prazo foram reduzidas em 2018 e 2019 de 1,3% e 1,6%, 

para 1,2% e 1,5%, respectivamente. Durante a entrevista após a reunião, o presidente do BCE, 

Mário Draghi, enfatizou que o recente fortalecimento do Euro é uma fonte de preocupação. 

Sobre o programa de compras, a sinalização do BCE confirmou nossa expectativa que a decisão 

de revisão do programa deverá ser anunciada na reunião de outubro, com a provável redução do 

ritmo de compras de €60 bilhões para €40 bilhões de euros a partir do primeiro trimestre de 

2018. Na China, os dados de atividade novamente vieram abaixo do esperado. As vendas no 

varejo em termos nominais cresceram 10,1% em agosto, na comparação anual, vindo de 10,4% em 

julho. Em termos reais, o varejo também apresentou desaceleração ao se comparar com julho, 

apresentando alta de 8,2% na mesma base. A indústria expandiu 6,1% no mês, vindo de 6,4% no 

mês anterior, com desaceleração nos setores de cimento, eletricidade e aço. Por último, os 

investimentos em ativos fixos (FAI) desaceleraram de 8,3% para 7,8% no acumulado do ano, com 

continuidade de redução dos investimentos públicos e menor ímpeto de investimentos privados 

no mês. Diante dos dados de agosto, acreditamos que a economia chinesa siga em ritmo de 

desaceleração moderada, com crescimento de 6,6% no PIB do terceiro trimestre de 2017, vindo 

de 6,9% no segundo trimestre.  Os fundos de investimento, mediante os cenários do mercado 

vivenciados, apresentaram o seguinte comportamento: 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos à frente, o 

importante é 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.  

 

 



Nesse sentido, após deliberação conjunta com o Comitê de Investimentos, o senhor gestor 

apresentou demanda às instituições financeiras para apresentação de produtos de investimento 

nos segmentos de Consumo, Small Cap, Multimercado e Ações, recebendo os seguintes FI para 

apreciação, conforme quadro comparativo abaixo: 

 
 

 

 
 

Comparativo Fundos de Renda Variável- Segmento Small Caps 

Rentabilidade 08/09/2016 a 08/09/2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Pré-selecionado o fundo de investimento CAIXA FI Ações Small Cap ATIVO, que mais aderiu ao 

benchmark e que permaneceu acima da meta atuarial por maior período de tempo. Foi 

considerada a composição da carteira do FI. 

 

Comparativo Fundos de Renda Variável- Segmento Multimercado 

Rentabilidade 08/09/2016 a 08/09/2017 

 

 
 

 
 

 

 

 



Pré-selecionado o fundo SAFRA S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado cuja 

estratégia é a de contratos futuros de S&P na BM&F Bovespa, tentando replicar a rentabilidade 

do mercado americano S&P. Devido a margem para o artigo da Res. 3922 estar quase já 

comprometida, a saber, 4,54% de 5% permitidos, deverão ser resgatado do fundo de 

investimento Itaú Institucional Jrs e Moedas a importância de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de 

reais) para realocação. Assim, procede-se também dentro do segmento de renda variável 

multimercado pulverização entre os 03 fundos de investimento, restando 50% dos recursos 

entre o Banco Itaú-Unibanco e o Banco Safra. 

 

Comparativo Fundos de Renda Variável- Segmento Consumo 

Rentabilidade 08/09/2016 a 08/09/2017 

 

 
O segmento como um todo teve desempenho abaixo do índice IBOVESPA no decorrer de todo o 

período analisado. Abertura das carteiras demonstra composições similares em segmentos de 

consumo que foram prejudicados pela recessão. Nenhum produto foi pré-selecionado. 

 

Comparativo Fundos de Renda Variável- Segmento Diversos 

Rentabilidade 08/09/2016 a 08/09/2017 

 
 

 

 

 



 

 
Chamou atenção o fundo de investimento Itaú Institucional Ações Phoenix; análise detalhada nos 

dá conta que o FI consegue obter maior potencial de valorização com maior previsibilidade que o 

mercado através de análises diferenciadas. No período de outubro de 2012 a julho de 2017, o 

comparativo de desempenho de rentabilidade líquida absoluta demonstra Ibovespa 24,12 % (x) 

Fundo Phoenix 55,64%. Abertura da carteira demonstra diversificação em seguimentos com 

exposição em consumo cíclico (varejo, vestuário 25,6%); utilidade pública (saneamento e energia 

elétrica 18,1%); consumo não cíclico (alimentício, bebidas 13,6%); bens industriais 12,8%; 

imobiliário 12,5%., uma concentração que vem de encontro com a esperada retomada da 

economia. Pré-selecionado o FI. 

Assim, processadas análises individuais, foram tidos como pertinentes pelo Comitê de 

Investimentos os seguintes produtos, elegíveis a receber recursos do PIRAPREV: 

 

CAIXA FIC Ações Valor SMALL CAP RPPS, CNPJ: 14.507.699/0001-95 

SAFRA S&P PB Fundo de Investimento Multimercado, CNPJ:21.595.829/0001-54 

ITAU Institucional Ações PHOENIX FI, CNPJ:23.731.629/0001-07 

 

Os regulamentos, prospectos e termos de adesão foram analisados, assim como os Questionários 

Padrão Due Dilligence ANBIMA Seção 2 dos FIs que, em sendo aprovados pelo Conselho 

Administrativo, serão obrigatoriamente objeto de cadastro físico e no sistema CADPREV- web 

através do demonstrativo DAIR.  Os membros do Conselho Administrativo, após analisarem todo 

o documental fundo a fundo e, tendo tido por pertinentes as colocações trazidas pelo senhor 

gestor quanto aos cenários diretrizes e composição dos produtos, assim como o prévio crivo do 

Comitê de Investimento, POR UNANIMIDADE, aprovaram os novos produtos de investimento 

para a carteira do PIRAPREV. 

Passou o senhor gestor a apresentar aos membros do Conselho para homologação, os processos 

de credenciamento 2017 das instituições administradoras e gestoras de fundos de investimento, 

com validade de um ano; formalidade legal, explicou o senhor gestor que, com o intuito de 

agilizar o fluxograma do PIRAPREV, TODOS estão sendo recadastrados na mesma data e, em 

assim sendo, passa a constar do calendário de atividades 2018 o mês de setembro como o do 

recadastramento geral das instituições financeiras administradoras e gestoras de fundos de 

investimento. Foram colocados à apreciação os 11 (onze) processos contendo os Questionários 

Padrão Due Diligence ANBIMA, que passaram a ser adotados como modelos de análise e 

credenciamento conforme Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF, de 03 de 

fevereiro de 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banco Bradesco S.A. Administrador CO117002 

BRAM Bradesco Asset Management S.A. DTVM Gestora CO117003 

Banco Itaú-Unibanco S.A. Administrador/Gestor CO117010 

ITAU DTVM. Gestora C0117012 

Caixa Econômica Federal. Administradora/Gestora CO117008 

Vinci Equites Gestora de Recursos Ltda. Gestora CO117009 

INTRAG DTVM Ltda. Administradora CO117013 

KINEA Investimentos Ltda. Gestora CO117014 

BB Gestão de Recursos Distr. De Tit. E Valores 

Mobiliários S.A.      “BBDTVM” 

Administradora/Gestora CO117001 

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária 

Ltda. 

Administrador CO117006 

J. Safra Asset Management Ltda. Gestora CO117007 

 

Os membros do Conselho analisaram todo o documental acostado processo a processo, bem como 

o Termo de Credenciamento emitido pelo Gestor do Piraprev e assinados em conjunto pelos 

pares do Comitê de Investimento. Após analisados e após e tidos como conforme, os membros do 

Conselho Administrativo POR UNANIMIDADE homologaram o credenciamento das instituições 

administradoras e gestoras dos fundos de investimento nos quais o PIRAPREV detém posição, 

assinando também os Atestados de Credenciamento constantes de cada processo, homologando-

os assim. O Senhor Gestor apresentou ainda o último DAIR postado no sistema CADPREV para 

manuseio e ciência de que, após elaborado, o senhor gestor assina uma declaração de veracidade 

sob as penas da lei da fidedignidade das informações; também apresentou de forma física o 

demonstrativo dos investimentos exigido de forma mensal pelo TCE através do Sistema Audesp, 

com informações complementares. Assim, após os bancos emitirem os extratos, os dados 

constantes dos mesmos são lançados nos livros individuais de movimentação na contabilidade; 

lançados em planilhas para arquivo em pastas individualizadas dos investimentos, geram os 

relatórios de gestão e rentabilidade; são lançados no AUDESP do TCE e do Demonstrativo das 

Aplicações  e Investimentos no Ministério da Fazenda através do sistema CADPREV WEB. Todos 

estes níveis de governança e prestação de contas apesar de exaustivos são imprescindíveis à 

segurança patrimonial do PIRAPREV. Demandam tempo e muita mão de obra devido ao parco 

número de servidores que compõe a equipe. Mesmo assim, os prazos vem sendo cumpridos à risca 

com fidedignidade. 

O Senhor gestor apresentou o balancete da receita de setembro de 2017 onde ofertou 

explicação aos membros do Conselho acerca da adoção da nova contabilização dos rendimentos 

das aplicações financeiras. A partir de agora, a rentabilidade aferida pela carteira de 

investimentos do PIRAPREV não mais será tratada contabilmente como Receita Orçamentária, na 

categoria Receita Patrimonial; passa à categoria de Receita Extra Orçamentária, registrada 

como Variações Patrimoniais Aumentativas ou Diminutivas, conforme for o caso. Deixa assim, de 

forma derradeira, de ser considerada como RECEITA a rentabilidade dos investimentos que 

passa a variações patrimoniais aumentativas, em se tratando de valorização das cotas dos fundos 

de investimento de maneira positiva ou diminutiva, em se tratando de momentânea 

desvalorização no valor das cotas. 

Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia 

alguma dúvida no que não houve questionamento.  

Passou o senhor gestor a apresentar a minuta da Política de Investimentos do Exercício de 2017 

elaborada pelo senhor gestor e referendada pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária 

de 09/10/2017 para homologação deste Conselho Administrativo. Que de acordo com as novas 

diretrizes do Ministério da Fazenda, a Política de Investimentos para o exercício de 2018 

deverá estar postada no CADPREV-Web, devidamente aprovada e publicada até 30/10/2017. 

 

 



No dia de ontem, entretanto, 19/10/2017, o Conselho Monetário Nacional emitiu a Resolução 

CMN Nº. 4.604, que reformou a Resolução CMN nº. 3.922/2010 a qual disciplina as aplicações 

financeiras. As mudanças vão dos limites para os segmentos como novos regramentos para os 

mesmos. A minuta da Política de Investimento referendada pelo Comitê de Investimentos havia 

sido elaborada tomando-se por base a Resolução Nº.  3922/2010, reformada na data de ontem. 

O Comitê, por tudo o que tem de conhecimento acerca dos mercados e da situação sócio-politico-

econômica e que, em cenário de juros baixos combinado com inflação baixa, o segmento de 

investimentos em Renda Fixa por si só não conseguirá atingir a meta atuarial 2018, havia 

referendado e recomendado a necessidade de aumentar a exposição no segmento de renda 

variável, como já precificado anteriormente, passando dos atuais 17,31% (posição 

setembro/2017) para 22 % em 2018 ou, aumento da exposição no segmento da ordem de 5% 

(cinco pontos percentuais).  Permanece a premissa, todavia agora havendo a necessidade de, por 

força do aumento em segmento de renda variável, reanalisar os percentuais de alocação inicial 

que haviam sido estabelecidos, para se verificar se há oportunidade de negócio nos novos limites 

trazidos pela nova Resolução, sem prejuízo das diretrizes pré-estabelecidas. Vez que o prazo 

para entrega da PI ao Ministério da Fazenda foi estendido para 31/12/2017, sugere o senhor 

gestor apresentar os estudos necessários ao Comitê de Investimentos na reunião ordinária do 

próximo dia 08 de dezembro os quais seguirão para avaliação deste conceituado Conselho 

Administrativo na Reunião Ordinária do mês de dezembro/2017 p.f. Os membros assim 

concordaram por UNANIMIDADE. 

Findas as colocações, o senhor gestor pediu a palavra indagando se os subsídios trazidos para 

deliberação quanto aos investimentos e atos da gestão trazidos pelo Senhor Gestor para 

deliberação dos pares havia sido suficiente, o que foi dado por todos como conforme. Os 

Membros do Conselho Administrativo no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, 

depois de avaliados os atos administrativos e 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 praticados e referendam as diretrizes para os investimentos do mês de 

setembro de 2017.  Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, 

após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 20 de outubro de 2017. 

 

Membros:              

      Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 

 

      Norberto Lapellegrini 

 

Luciano Afaz de Oliveira 

 

      Maria Aparecida Dutra Campello 

 

      Julio Cesar Ferreira  Gama da  Rocha 

 

      Marcelo Tadeu de Souza 

 

      Wanderley Fialho 

 

       

Superintendente PIRAPREV  Osmar Giudice 

       

 

 


