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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, por conta da 

Pandemia Covid 19, virtualmente 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 os membros do Comitê de Investimentos do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, nomeados pela 

Portaria nº 8.828, de 17 de janeiro de 2019, assim como os novos membros nomeados pela portaria 

nº 9.652, de 10 de agosto de 2020 e o Sr. Osmar Giudice, Presidente do Comitê de Investimentos.  

 

Ordem do Dia: apreciação dos mapas dos investimentos do mês de março de 2021, esclarecimentos 

de mercados no âmbito macroeconômico. 

Encaminhamentos: 

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

presença de todos. 

 

[08h39min, 12/04/2021] Osmar: Inicialmente, conforme ofício recebido do Executivo Municipal, 

oficialmente deu ciência da saída deste Comitê do Senhor Alexandre que prestou relevantes serviços 

à gestão dos investimentos do PIRAPREV. Nesta oportunidade, agradecemos o empenho, 

competência e comprometimento devotados, desejando saúde e sucesso em sua nova trajetória 

profissional. 

[08h40min, 12/04/2021] Osmar: Passou o Senhor Gestor a apresentar a Resenha Econômica do mês 

de Março de 2021: 

[08h40min, 12/04/2021] Osmar: BRASIL 

[08h41min, 12/04/2021] Osmar: O Banco Central surpreendeu as expectativas do mercado ao elevar 

a taxa básica de juros em 75 pontos base. 

[08h42min, 12/04/2021] Osmar: Em decisão unânime, a autoridade monetária decidiu por aumentar 

a taxa Selic de 2,00 para 2,755 ao ano. 

[08:42, 12/04/2021] Osmar: O Banco Central avaliou que o cenário já não prescreve um grau de 

estímulo extraordinário e decidiu, assim, iniciar um processo de normalização parcial. 

[08:43, 12/04/2021] Osmar: Os principais motivos para a reavaliação foram o forte crescimento do 

PIB no quarto trimestre de 2020 e a elevação de expectativas e de projeções de inflação, que 

atualmente se situam acima da meta estabelecida para o ano de 2021. Para a próxima reunião, o 

Banco Central indicou um aperto monetário de mesma magnitude. 

Segundo o comitê, “uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo tem como benefício 

reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta de inflação deste ano, assim como manter a 

ancoragem das expectativas para horizontes mais longos”. 

[08:43, 12/04/2021] Osmar: O documento reforça que a incerteza a respeito do cenário econômico 

segue acima da usual, principalmente em relação aos efeitos sobre a atividade do aumento de 

restrições de mobilidade em resposta ao crescimento do número de casos de Covid 19 no país. 

Esperamos que o ciclo de elevação da taxa de juros continue nas próximas reuniões, com a Selic 

alcançando 5 25 ao final deste ano. 

[08:44, 12/04/2021] Osmar: EUA 

http://www.piraprev.sp.gov.br/


 
  

 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
        Do Município de Piracaia – PIRAPREV 
 

 

 
 
 
Av. D. Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP.  
 

11 4036-3231 / 4036-4409 | CNPJ: 10.543.660/0001-72                                                    
 

www.piraprev.sp.gov.br | piraprev@piraprev.sp.gov.br 
 

 

[08:44, 12/04/2021] Osmar: Nos EUA, o Fed manteve a taxa de juros entre 0 e 0 25 e indicou que a 

maior parte do comitê enxerga a manutenção da taxa de juros nesse patamar até o final de 2023 

[08:44, 12/04/2021] Osmar: Sobre a atividade econômica, o banco central americano reconheceu 

que, após uma moderação na recuperação no final de 2020 os indicadores mais recentes 

apresentaram recuperação. 

[08:45, 12/04/2021] Osmar: Também houve elevação das projeções dos membros do comitê para o 

crescimento econômico deste ano, o que deve incorporar o novo pacote fiscal recentemente aprovado 

Apesar disso, o comitê afirma que ainda há uma grande disparidade de crescimento entre os setores, 

tendo em vista o impacto adverso assimétrico causado pela pandemia 

[08:46, 12/04/2021] Osmar: Sobre a política monetária, o plano segue sendo de manter o patamar 

atual da taxa de juros e o programa de compra de ativos de US 120 bilhões mensais até que haja um 

avanço substancial em direção ao alcance das metas de pleno emprego e do objetivo para a inflação.  

Mas, de acordo com a distribuição de projeções dos membros do comitê, a maioria prevê que esse 

avanço não se dará antes de 2023 colocando uma perspectiva de postura acomodatícia por um tempo 

prolongado 

[08:47, 12/04/2021] Osmar: EUROPA 

[08:47, 12/04/2021] Osmar: O Banco Central Europeu manteve a política de juros e de compra de 

ativos 

[08:48, 12/04/2021] Osmar: O BCE manteve o patamar da taxa de depósito em 0 5 da taxa de 

refinanciamento em 0,00 e da taxa de empréstimo em 0,25.                                                                                                                                                                     

O Programa Pandêmico de Compras Emergenciais (PEPP na sigla em inglês) foi mantido em 1 85 

trilhão em compra de ativos, com horizonte de compras até março de 2022 ou até o BCE julgar que a 

crise atual tenha se encerrado Os demais programas de estímulos também não sofreram alteração.  A 

novidade ficou por conta do comprometimento em aumentar as compras de ativos nos próximos 

meses e favorecer as condições financeiras Avaliamos que as medidas de restrição terão impacto 

menor sobre a atividade em relação ao que foi observado na primeira onda.  Ainda assim, os 

estímulos serão mantidos por período prolongado . 

[08:49, 12/04/2021] Osmar: PERSPECTIVAS SEGMENTO RENDA FIXA 

[08:50, 12/04/2021] Osmar: Com uma grande oferta de vacinas, os EUA têm uma expectativa de 

vacinar toda a população até o dia da independência em 4 de julho.  Esse processo impulsiona a 

recuperação da atividade e vem acompanhado por um pacote de incentivos bastante robusto.  Apesar 

de ser um movimento positivo para o crescimento, tem reflexos negativos sobre a inflação, que 

pressiona as taxas de juros de 5 e 10 anos.  Além disso, há um aumento nos preços das commodities, 

que são puxadas pelo processo de recuperação chinesa Por fim, o contágio por COVID 19 ainda gera 

incerteza, com uma piora visível na Europa e Brasil. 

[08:51, 12/04/2021] Osmar: O Brasil é o epicentro da pandemia, com uma segunda onda bastante 

forte Novos auxílios, além dos já aprovados, são cogitados para frear o impacto na economia.  A 

piora na incerteza vem do quadro fiscal que continua sofrendo com as investidas por parte dos 

parlamentares para aumento nos gastos.  A preocupação está mais no curto prazo, acompanhando a 

piora do quadro de infecção Com relação a inflação, o Banco Central vê o final do ajuste parcial em 

4. 5 neste ano, ainda abaixo da taxa neutra.  Apesar das medidas restritivas impactarem a atividade, o 

BC está agindo para manter as expectativas ancoradas, porém os agentes de mercado acreditam em 

uma necessidade de aperto superior ao desenhado pelo BC. 

[08:52, 12/04/2021] Osmar: Neste mês DE MARÇO, , destaque positivo para os ativos de renda fixa 

atrelados à inflação de curto prazo, representado pelo índice da Anbima IMA B 5. 
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A inflação corrente tem contribuído com essa classe. Novamente, o IMA S, índice de LFTs, ficou 

abaixo do CDI, terminando o mês com 85 do CDI.  Os ativos prefixados e de inflação mais longa 

continuam sofrendo devido ao aumento da incerteza, principalmente fiscal.  Nesse sentido, o câmbio 

continua na tendência de alta, agora suportado por um dólar mais estável no mundo, com aumento de 

3,02 fechando março a R 5,6973. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Juro Real 

Em março, os fundos atrelados à inflação foram negativamente impactados devido ao aumento das 

taxas de juros causado pelo risco fiscal, que cresce com a continuidade das medidas para conter o 

avanço da contaminação por COVID 19. 

 Entretanto, essa estratégia se beneficia da inflação que permanece mais alta 
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[08:54, 12/04/2021] Osmar: PERSPECTIVAS RENDA VARIÁVEL 

[08:55, 12/04/2021] Osmar: Março foi mais um mês de recuperação das bolsas em geral.  Neste mês, 

além da expectativa de forte crescimento nos países desenvolvidos, em especial nos EUA, no Brasil, 

o mercado tenta antecipar os efeitos positivos da diminuição da pandemia no futuro, apesar do clima 

bastante desafiador no presente. 

[08:55, 12/04/2021] Osmar: O S&P 500 teve retorno de 4,24 e o Nasdaq teve retorno de 0, 41 ambos 

acumulando alta no ano de 5,77 e 2 ,78 respectivamente (em moeda original).  O Ibovespa teve mais 

um mês de forte recuperação com retorno positivo de 6 ,0 totalizando queda de 2 ,0 no ano. 

[08:56, 12/04/2021] Osmar: O fluxo do investidor estrangeiro continua negativo desde fevereiro, 

porém o mercado de capitais permanece aquecido.  O alto número de casos de COVID 19 e a 

incerteza em torno da condução do política fiscal do governo brasileiro têm pesado sobre os ativos 

brasileiros em geral 

[08:57, 12/04/2021] Osmar: A gestão segue com visão positiva para renda variável no médio e longo 

prazos, onde pode se destacar fatores como a expectativa de retomada da agenda de reformas do 

governo, retomada do crescimento do PIB e juros em patamares historicamente baixos, trazendo 

fluxo do investidor local para a bolsa Atrasos no cronograma de vacinação contra o COVID 19 assim 

como eventuais dificuldades na recuperação da economia brasileira permanecem como pontos de 

atenção no curto prazo. 

 

 
 

Retorno dos diversos índices do mercado 
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Por tudo, a Carteira de Investimentos do IPSPMP - PIRAPREV obteve o seguinte desempenho: 
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Novamente se mostra acertiva a estratégia adotada para os  segmentos de Renda Variável e 

Investimentos no Exterior 

 

 
Frente a Meta Atuarial, o mês apresentou recuperação pelo resultado positivo, aquém da meta, 

entretanto. 
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No longo prazo, entretanto, a carteira está 3,58 p.p Index positiva. 
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A Realocação dos Ativos recomendada pelo Comitê de Investimentos e Aprovada por Unanimidade 

pelo Conselho Administrativo, órgão de deliberação máxima da Autarquia está sendo processada 

agora, na primeira quinzena de Abril. 
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Durante o mês de Março, a totalidade dos investimentos permaneceram enquadrados perante a 

Política de Investimentos e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922 e suas alterações 
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Tendo sido considerados presentes e suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor, à 

deliberação dos nobres pares deste Comitê. 

 

[09:14, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Fiquei feliz com o desempenho......tendo em vista que a maioria 

dosm investimentos está em queda, o fato de quase atingirmos a meta pode ser considerada uma 

vitória !!!!😃 

[09:14, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Acredito eu.....me corrijam se estiver errada.... 

[09:14, 12/04/2021] Osmar: Estamos colhendo os frutos das deliberações anteriores. 

[09:15, 12/04/2021] Osmar: Este ano ainda será terrível quanto a volatilidade, mas estamos o mais 

contrabalanceados que pudemos 

[09:15, 12/04/2021] Aline: Pois é, foi uma recuperação interessante 

[09:15, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Eh né....👏👏👏 

[09:17, 12/04/2021] Cláudia Leôncio: Os investimentos no Exterior mantendo boa rentabilidade �  

[09:18, 12/04/2021] Aline: E acredito que os remanejamentos que fizemos nos permitam ter um ano 

menos pior... 

[09:18, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Sim;  acertamos ao escolher esse segmento para diversificar.... 

[09:20, 12/04/2021] Osmar: Perfeita colocação Aline. Nossa função tem sido antever movimentos, 

no que temos obtido sucesso. O rebalanceamento último aprovado, pulverizando estratégias e 

instituições, segue as diretrizes de preservação patrimonial e tentativa de batimento da meta atuarial. 

[09:20, 12/04/2021] Osmar: Lembremo-nos que fomos um dos únicos RPPS no Brasil a atingir 90% 

da Meta Atuarial em 2020 

[09:22, 12/04/2021] Márcia Barsotti: 😁 

[09:25, 12/04/2021] Cláudia Leôncio: Na próxima reunião veremos os primeiros resultados desta 

pulverização ainda maior 

[09:26, 12/04/2021] Osmar: Analisado o documental ofertado por este Gestor, solicito que os 

membros expressamente se manifestem pela aprovação ou não. 

[09:27, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Aprovado  com louvor !!!!!! 

[09:28, 12/04/2021] Aline: De acordo. 

[09:28, 12/04/2021] Cláudia Leôncio: De acordo! 

[09:28, 12/04/2021] Osmar: Os Membros do Comitê, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas e, depois de avaliados cenários econômicos e os relatórios de índices, mapas de controle 

dos investimentos, Volatilidade, Risco e Enquadramento bem como as alterações na composição de 

benchmarks da Política de investimento 2021, desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de 

Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Exterior e, lâminas e informações sobre os 

novos fundos, APROVARAM POR UNANIMIDADE os atos da gestão financeira praticada, 

resultados aferidos no mês de Março  2021. 

[09:28, 12/04/2021] Osmar: Uma excelente semana a todos! 

[09:28, 12/04/2021] Osmar: Deus vos guarde! 

[09:28, 12/04/2021] Osmar: Cuidem-se 

[09:29, 12/04/2021] Osmar: 👋�  

[09:29, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Amém.....para vc também...... 

[09:29, 12/04/2021] Cláudia Leôncio: Amém! 🙏� 🙏�  

 [09:35, 12/04/2021] Aline: Cuidem-se! 

[09:36, 12/04/2021] Márcia Barsotti: Obrigada Aline.....vc também se cuida !!!! 
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Piracaia, em 12 de março de 2021.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Aline Aparecida de Souza Pinto 

 

 

 

Cláudia Leoncio da Silva 

 

 

 

Márcia Cristina Barsotti Pinto da Fonseca 
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Presidente 
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