
 

 Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

Aos 09 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, realizou-se Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do 

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

Presentes: os membros o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira 

Camargo; e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê. Constatada a existência legal de 

quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos e, abrindo os trabalhos, 

passou a explanar acerca do comportamento dos mercados financeiro e de capitais ocorridos 

durante o mês de maio de 2017 passando à apresentação acerca do impacto da política nos 

negócios: mito ou realidade? 

 

 
 

 

 



Quarta feira, dia 17 de maio: o cenário é o do melhor dos mundos fruto das boas notícias 

advindas da área econômica que animam o mercado.  

O extrato da quarta feira dia 17 reflete o movimento do dia anterior, terça feira dia 16, onde os 

fundos de investimento já haviam aferido rentabilidade de R$ 1.063.850,52 

No final da tarde de quarta feira, após o fechamento dos mercados, explodiu uma verdadeira 

bomba atômica, na seguinte sequência: 

*19h30: 

O site do jornal "O Globo" publica reportagem do colunista Lauro Jardim que afirma que, em 

acordo de colaboração do frigorífico JBS, o presidente Michel Temer foi gravado pelo 

empresário Joesley Batista dando aval para a compra do silêncio do ex deputado Eduardo Cunha. 

Outros nomes da política nacional são citados, como Aécio Neves (PSDBMG), recebedor de R$ 2 

milhões da empresa, e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. 

19h50: 

Temer interrompe reunião sobre renegociação de dívidas com o governo para discutir sua reação 

à crise. 

* 20h00: 

Sessão plenária da Câmara dos Deputados é encerrada em meio a protestos de deputados 

oposicionistas, que fazem coro de 'fora, Temer'. Deputado Alessandro Molon (RedeRJ) 

protocola pedido de impeachment do peemedebista inacreditavelmente 30 minutos depois.... 

* 21h00: 

Manifestantes vão às ruas em grandes cidades, promovendo atos contra Temer na avenida 

Paulista e em frente ao Palácio do Planalto. Também são ouvidos panelaços em capitais pelo país 

* 22h25: 

Planalto quebra o silêncio inicial e divulga nota confirmando reunião de Temer com Joesley, mas 

negando que o presidente tenha tido qualquer conduta imprópria. 

23h30: 

Reações no meio político aumentam à noite. A ex senadora Marina Silva (Rede) pede renúncia de 

Temer e eleições diretas. O procurador Carlos Fernando Lima, da força tarefa da Lava Jato, diz 

que a delação da JBS prova que o Ministério Público Federal não é partidário. 

Quinta Feira, dia 18 

O extrato da quinta feira dia 18 reflete a posição do mercado referente ao dia anterior, quarta 

feira 17 sem considerar as notícias bombásticas após o fechamento dos mercados do dia 17: 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



QUINTA, 18 

* 6h00: 

Começa série de ações da PF, embasada na delação da JBS. Policiais federais cumprem mandados 

de prisão contra Andrea Neves, irmã de Aécio, e, pela primeira vez na Lava Jato, contra um 

procurador da República, Ângelo Goulart Villela, suspeito de repassar informações à empresa. Há 

outros seis mandados de prisão, incluindo contra Cunha e Funaro, que já estavam detidos. 

* 7h40: 

É divulgada informação de que a Procuradoria Geral da República pediu a prisão de Aécio. O 

ministro do Supremo Edson Fachin determina o afastamento do tucano do cargo, mas decide não 

levar o pedido de prisão ao plenário*  

* 9h30: 

Andréa Neves, detida em Belo Horizonte, chega à Polícia Federal.  Também pela manhã, foi 

detido um primo do tucano Frederico Pacheco de Medeiros, apontado como o emissário que 

retirou um pagamento da JBS em dinheiro vivo 

* 10h20: 

Bovespa, em queda superior a 10%, interrompe negociações pela primeira vez desde 2008. O 

dólar atinge R$ 3,40. A bolsa fecha a quinta feira com seu pior dia em nove anos. 

*11h40:  

Surgem novos detalhes da delação da JBS a respeito de Temer.  Informação publicada pelo site 

"Antagonista", e confirmada pela Folha, aponta que consta na delação que o presidente antecipou 

a Joesley Batista que o Comitê de Política Monetária cortaria a taxa de juros em 1%. 

* 12h50: 

O ex presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que "os atingidos" pela delação precisam 

renunciar, caso "as alegações de defesa não forem convincentes" 

* 13h00: 

Líderes tucanos se reúnem em Brasília para decidir a respeito do afastamento de Aécio da 

presidência nacional do PSDB. A decisão do partido é colocar o deputado Carlos Sampaio (SP) no 

comando nacional da sigla 

13h40: 

"O Globo" divulga fotos que mostram o recebimento de dinheiro por Frederico Pacheco de 

Medeiros e pelo deputado federal Rodrigo Rocha Loures. 

* 14h00: 

Supremo confirma abertura de inquérito contra Temer para apurar se houve obstrução de 

Justiça na delação da JBS. 

* 16h10: 

Temer faz pronunciamento de menos de cinco minutos em Brasília, diz que a gravação de Joesley 

foi "clandestina" e fala que não renunciará. Ele reafirma que não cometeu ilegalidades e que o 

empresário apenas mencionou ajuda à família do ex deputado Eduardo Cunha. 

* 18h15: 

Diálogos são tornados públicos pelo Supremo. 

 

DIA 19 – Sexta Feira 

 

O Extrato reflete a posição do dia anterior 18/05/2017, a agora chamada quinta feira negra: 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Ou seja: a mesma carteira, que na terça feira rendia (+) R$ 1.063.850,52 na quinta apresentava 

rentabilidade negativa de (-) R$ 1.648.755,13. 

Na segunda feira, dia 22, o extrato com a posição do dia 19 espelhava uma diminuição da variação 

negativa:  

 

 
As variações negativas seguiram se recuperando: 

 

 

 
 

Por derradeiro, o fechamento do mês de maio resultou : 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

À Consideração dos pares do Comitê.  

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Presidente do Comitê para 

deliberação dos pares, os Membros do Comitê de Investimento no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas e, depois de avaliados os cenários econômicos e os relatórios de índices e 

mapas de controle dos investimentos; depois de acompanhada a evolução patrimonial e sua 

diversificação e avaliado o desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e 

Variável, e analisados os produtos de investimento, por UNANIMIDADE 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 09 e junho de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 


