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

 Ata da Reunião Conjunta 

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

 

Aos 20 dias do mês de junho 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, reuniram-se para um café da manhã e Reunião Conjunta do 

Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. Pelo Conselho Administrativo 

presentes Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Luciano Afaz de Oliveira, Wanderley Fialho, 

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Marcelo Tadeu de Souza, Norberto Lapelegrini e as Senhoras 

Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento; pelo 

Conselho Fiscal presentes o Sr. Alexandre Mendes da Cunha, Valter Aparecido de Moraes e as 

Senhoras Margareth Ap. Lucindo de Oliveira, Prescillla Bueno Pinheiro e Ana Lúcia Léo Vieira da 

Silva; presente o senhor Osmar Giudice, Superintendente do PIRAPREV e o Senhor Marcelo 

Fratini Villas Boas Genco, do Banco Safra. Constatada a existência legal de quórum, o senhor 

Superintendente abrindo os trabalhos agradeceu a presença de todos, passando a apresentar o 

Senhor Marcelo da Asset Management área responsável pelos fundos de investimento da 

Instituição Safra, da qual somos cotistas. O senhor Marcelo agradeceu a oportunidade de mais 

uma vez estar visitando o cliente PIRAPREV , passando a tecer  considerações sobre  a situação 

atual do mercado: Na Zona do Euro, a recuperação econômica têm dado sinais de que é 

consistente e disseminada. A política expansionista do BCE e a redução do risco político na 

região tem sido essencial para a consolidação do processo. Sobre o quadro político, destacamos a 

vitória do presidente francês Emmanuel Macron nas eleições legislativas. No Reino Unido, o 

Partido Conservador liderado pela primeira-ministra Theresa May sofreu uma derrota política 

importante, pois apesar de manter a maioria, houve frustração da estratégia de aproveitar o 

momento para aumentar a base de apoio, o que poderia acelerar a aprovação das leis necessárias 

para a saída do Reino Unido da União Europeia. No encontro anual do BCE em Sintra, o 

presidente da instituição, Mario Draghi, afirmou que à medida que a economia se recupera, o BCE 

deve ajustar o instrumento de política para que esta não se torne ainda mais expansionista. No 

Reino Unido, o BoE manteve inalterados os parâmetros de politica monetária, mas sinalizou que 

também pode ajustá-los em breve devido à preocupação com a aceleração da inflação. Em relação 

à atividade do bloco, o destaque foi a revisão final do PIB do 1T17, cujo crescimento ficou acima 

do esperado (0,6%, T/T ante 0,5%, T/T). Para os próximos meses, as sondagens reforçaram a 

perspectiva de continuidade do crescimento. Por outro lado, a inflação tem avançado de forma 

tímida. Na China, tanto a produção industrial (6,5%, A/A), como o varejo de(10,7%) cresceram 

em maio no mesmo ritmo do mês anterior. Os indicadores antecedentes como o PMI de 

manufatura apresentaram melhora e surpreenderam positivamente. No caso do indicador 

industrial, a alta está relacionada ao aumento dos pedidos para exportações. A tendência de 

queda da atividade dá sinais de enfraquecimento. Está em curso um aperto na regulação do setor 

bancário com o objetivo disciplinar o crédito e reduzir a alavancagem dos agentes. No Japão, 

temos sinais positivos vindos da atividade, com destaque para as exportações, o avanço da 

produção industrial e sinais de elevação do investimento, enquanto a inflação segue avançando 

lentamente, mas ainda distante do objetivo. Nos EUA, o esperado depoimento de James Comey 

não trouxe fatos novos que caracterizassem as ordens dadas por Donald Trump como obstrução 

de justiça. No entanto, no campo político, o episódio teve repercussão negativa para sua imagem 

entre opositores e a opinião pública, criando entraves para o avanço do plano fiscal. Nesse 

contexto, o governo decidiu adiar a votação da reforma do sistema de saúde no Senado por falta 

de votos. Sem a pressão fiscal, o Fed¹ deu continuidade no processo gradual de normalização da 

política monetária e elevou pela segunda vez no ano a taxa de juros em 0,25 pp, como esperado 

pelo mercado. O Banco Central se respaldou no fortalecimento do mercado de trabalho e no 

crescimento moderado, mas sustentado, da economia. O Fed detalhou também como será  

 



Conduzida a redução de seu balanço de ativos e ressaltou que o processo será feito de forma 

gradual e previsível. Sobre a atividade, de modo geral, os indicadores econômicos divulgados em 

junho decepcionaram, refletindo em parte a frustração com o plano de expansão fiscal de 

Trump. A produção industrial desacelerou e ficou abaixo do previsto. As solicitações de bens 

duráveis novamente recuaram. O segmento de construção, que foi um dos principais destaques 

de alta no PIB do 1T17, também apresentou dados mais fracos e no varejo, as vendas foram 

afetadas pelo fraco desempenho do setor automobilístico, que caiu 2,1% em maio. Por outro lado, 

a revisão final do PIB do 1T17 veio acima do esperado. Em termos anualizados, o crescimento foi 

de 1,4% (T/T) ante 1,2% (T/T) na divulgação anterior. A revisão teve como base a melhora do 

consumo das famílias, por outro lado, os investimentos tiveram menor contribuição. No mercado 

de trabalho, houve queda no número de empregos criados em maio na comparação com abril (138 

mil ante 174 mil). O dado frustrou a expectativa do mercado que esperava abertura de 182 mil 

postos. No entanto, o resultado pode estar ligado a fatores sazonais devido ao período de coleta. 

A média dos salários manteve o mesmo ritmo de alta (2,5%, A/A) e reforça a tese de que o 

crescimento econômico atual não está gerando pressões inflacionárias. Já a taxa de desemprego 

continuou recuando, de 4,4% para 4,3%, acompanhando a pequena queda da taxa de participação. 

Segmento de Renda Fixa – IRFM1 : A curva prefixada apresentou movimento de queda no mês de 

junho. A expectativa de queda da taxa SELIC acabou fazendo preço nos vértices mais curtos, 

onde permaneceu a perspectiva positiva em relação ao cenário de inflação e condução da política 

monetária, assim como ancorou o movimento apurado nos vértices mais longos, que contou 

também com a contribuição de um ambiente externo favorável. Também pode ser considerado 

em partes como uma correção após o forte ajuste de alta observado no mês de maio. Já com 

relação ao IMA B e LFT, A curva de NTN-B apresentou movimento de queda nos vencimentos 

mais curtos em junho. O principal fator de risco para o mercado de NTN-B permaneceu sendo o 

cenário político associado à dificuldade no avanço das medidas e reformas fiscais, já que 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas. A manutenção do 

ambiente de incertezas permeou o período, com a elevada demanda por LFT. Os leilões do 

vencimento 03/2023 foram bem demandados. 

 
 

 
 

 

 



 

 
PERSPECTIVAS: No mês de julho é esperado um movimento de redução da inflação implícita nos 

vértices curtos de NTN-B, principalmente após o CMN reduzir a meta de inflação para 2019 e 

2020. Nos vértices intermediários e longos, o prêmio de risco pode se manter elevado devido às 

incertezas políticas, fiscais e eleitorais. O cenário político permanece indefinido e incerto. O 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas e, aliado à nossa 

expectativa de redução mais extensa na taxa SELIC, deve levar ao aumento da inclinação da 

curva de juro nominal. 

Segmento de Renda Variável: No mês de junho o Ibovespa recuou 0,30% aos 62.900 pontos. A 

tímida alta do Ibovespa foi garantida no último pregão do mês, quando a bolsa avançou mais de 

1%, evitando um desempenho negativo do índice. Nesse contexto, a manutenção das incertezas 

do lado político contribuíram para a redução do apetite ao risco dos investidores por ativos 

brasileiros, embora tenham sido contrabalançados, em alguma medida,  pela manutenção do 

cenário atual e prospectivo favoráveis para a inflação doméstica, contribuindo para a percepção 

de que o Banco Central continuará com a redução da taxa Selic nos próximos meses. No exterior, 

a combinação de queda do preço do petróleo (-4,75% no mês) com um discurso mais duro de 

autoridades monetárias europeias, reforçaram o sentimento de cautela dos investidores 

estrangeiros. Dessa forma, as principais bolsas da Europa encerraram o mês em queda 

generalizada, variando entre -0,71% (FTSE MIB) e -4,00% (IBEX35). Em relação ao 

comportamento do Ibovespa, o setor de “Siderurgia” foi o destaque positivo (8,62%). Na ponta 

negativa, o setor de “Papel e Celulose” (-6,21%). 

 

 

 
 



 

 

 
 

O Senhor Marcelo prosseguiu explicando o  Regime de Metas de Inflação; adotado no Brasil e 

em vários outros países, é um regime monetário no qual o banco central se compromete a atuar 

de forma a garantir que a inflação efetiva esteja em linha com uma meta pré-estabelecida e 

anunciada publicamente. Tal regime caracteriza-se geralmente por 4 elementos básicos: 

 

 
 

 

Que para a determinação da meta de inflação, primeiramente é escolhido o índice de inflação. No 

Brasil, por exemplo, é utilizada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA),calculado pelo IBGE. Então é definida a meta propriamente, que pode ser pontual ou 

intervalar (banda), o horizonte de verificação de cumprimento, existência de cláusulas de escape 

que justifiquem o eventual não cumprimento das metas e forma de comunicação da autoridade 

monetária sobre a condução do regime de metas. Que as Bandas normalmente são adotadas pois 

se considera que nenhum banco central tem controle total sobre o comportamento dos preços e 

atua movendo a taxa de juros básica de forma a afetar, por vários mecanismos indiretos, a 

evolução destes preços. A inflação está sujeita a vários fatores externos. Além disso, existem 

defasagens nos mecanismos de transmissão da política monetária. Na ocorrência de choque 

inflacionário hoje, mesmo o banco central respondendo prontamente, ainda se observará 

aumento da inflação no curto prazo. Desse modo, a presença de bandas permite ao banco central 

acomodar parcialmente alguns choques. No Brasil, a meta para a inflação foi introduzida em 

Março de 1999. Em Junho de 2017, o CMN reduziu a META CENTRAL DE INFLAÇÃO mantida 

por 14 anos nos atuais 4,5% ao ano para 4,25% em 2019 e 4% em 2020, mantendo as bandas de 

variação para mais ou menos, sendo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo: 

 



 

 
 

Um dos objetivos centrais do regime de metas é ancorar as expectativas de mercado que, de 

forma geral, orientam o processo de formação de preços na economia. Na medida em que o Banco 

Central do Brasil anuncia sua estratégia de política monetária e comunica a avaliação das 

condições econômicas, os mercados têm melhores condições de compreender o padrão de 

resposta da política monetária aos desenvolvimentos econômicos e aos choques. Com isso, o 

prêmio de risco dos ativos financeiros diminui. Os movimentos de política monetária passam a ser 

mais previsíveis ao mercado no médio prazo e as expectativas de inflação podem ser mais 

eficientemente formadas e com maior precisão. Como exemplo, podemos avaliar os impactos 

imediatos com a publicação das novas metas para 2019 e 2020.Após o anúncio das metas, as 

expectativas de mercado para o IPCA, aferidas pela Pesquisa Focus, foram revisadas, passando 

de 4,25% para 4,00%. Na prática, a revisão das projeções indica que os analistas do mercado 

financeiro acreditam que o Banco Central conduzirá a inflação de 2020 para os 4,00%, como 

definido pelo Conselho Monetário Nacional. É muito importante balizar e coordenar as 

expectativas futuras de acordo com as ações realizadas no presente, pois elas influenciam a 

própria inflação. À medida que são projetadas taxas de inflação mais baixas para o futuro, o 

mercado passa a trabalhar com essas expectativas para os seus próprios negócios. Quando ao 

final do ano a meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional não é cumprida, isto 

é, quando a inflação rompe as bandas superior ou inferior, as razões para o descumprimento, bem 

como as providências tomadas para retornar à trajetória de metas, são explicitadas pelo  

Presidente do Banco Central do Brasil em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda. Tal 

procedimento confere maior transparência e credibilidade ao processo de convergência às metas 

inflacionárias. No âmbito dos RPPS, cabe ao gestor da entidade analisar as metas e projeções 

para a inflação quando for fazer sua politica de investimento anual e quando realizar 

rebalanceamento de sua carteira. O RPPS é diretamente impactado pelo resultado de inflação ao 

passo que a sua meta atuarial de rentabilidade é composta pela inflação, normalmente medida 

pelo IPCA, acrescida de cupom de juros. Para mais informações acesse a cartilha de Metas de 

Inflação do Banco Central: http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-

ptbr/FAQs/FAQ%2010Regime%20de%20Metas%20para%20a%20Infla%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.pdf 

Os membros debateram acerca dos fatos trazidos a pauta pelo Senhor Marcelo que explicou que 

momentânea desvalorização no valor das cotas dos ativos não significa sob hipótese alguma 

perda nos investimentos, vez que a quantidade das cotas não se alterou mas, sim , seu valor por 

conta da conjuntura em efeito eletrocardiograma; que como se bem pode observar, em pequena 

lacuna temporal a rentabilidade oscilou para cima e para baixo e que o momento é de cautela, 

devendo aguardar o desenrolar dos fatos, mesmo porque os investimentos do PIRAPREV apenas 

podem se dar, como é sabido, através da normatização contida na Resolução do Conselho 

Monetário Nacional, ou seja, não há para onde ir, vez que o risco é político e também como 

demonstrado, todos os investimentos reagiram de forma a acompanhar as adversidades que o 

cenário político ocorrido no mês de maio trouxe  a tona.  Finda a explanação, o Senhor Marcelo 

passou a palavra ao  Senhor que passou  a estratificar  o fechamento da carteira no mês maio  

 

http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/FAQs/FAQ%2010Regime%20de%20Metas%20para%20a%20Infla%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.pdf
http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/FAQs/FAQ%2010Regime%20de%20Metas%20para%20a%20Infla%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.pdf


frente às colocações da última reunião conjunta havida em 30 de maio de 2017:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



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

importante é manter a calibragem da carteira. Findas as ponderações feitas pelo senhor 

presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia alguma dúvida no que não houve 

questionamento. Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se 

restava ou se havia alguma dúvida no que não houve questionamento. Na sequencia os membros do 

Conselho Administrativo passaram a analisar os procedimentos: não ocorreram licitações no 

período objeto de exame. Houve a formalização de um processo de concessão de benefício: 
Nº 

Processo 

Data 

requerimento 

Nome Servidor Data 

Concessão 

14/2017 22/05/2017 Jair Aparecido de Oliveira 19/06/2017 

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Sr. Gestor para deliberação dos 

pares, 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 à 

competência maio 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 estas, objeto de avaliação e recomendação por parte do Comitê de Investimentos em 

reunião ordinária ocorrida em 09 de junho de 2017 cuja ata encontra-se lavrada em livro próprio 

e a disposição, por unanimidade aprovaram os atos praticados e referendam as diretrizes para 

os investimentos do mês de maio 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 junho de 2017. 
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