
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 07 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 09h00min, 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 Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Nazaré Leite de 

Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira Camargo; e o senhor Osmar 

Giudice, presidente do Comitê; ausente o Sr. Roberto Bueno, em atestado médico. Constatada a 

existência legal de quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos e, abrindo 

os trabalhos, houve indagação acerca do pleito para prefeito ocorrido no último dia 02/10/2016 

onde o Senhor José Silvino Cintra elegeu-se para o próximo quadriênio; que o mesmo durante o 

período em que exerceu a vereança entre 2009/2012 e a presidência da Câmara Municipal no 

biênio 2009/2010 foi informado acerca do Regime Próprio de Previdência posto que nos 

primeiros dias de sua gestão àquela época o senhor superintendente com ele reuniu-se 

explicando a importância e particularidades do funcionamento da autarquia recém-criada; que no 

próprio exercício de 2009 fez-se necessário reestruturar o RPPS onde o projeto de lei foi 

devidamente explicado e aprovado por unanimidade por aquela Casa de Leis; que o Sr. Prefeito 

eleito deverá contar com apoio da maioria dos pares na Câmara, o que se espera facilitador na 

aprovação de medidas para desenvolvimento do município; o senhor superintendente foi 

questionado se haveria possibilidade de em função da situação crítica em que se encontram as 

finanças públicas municipais Brasil a fora por conta da grave crise econômica que assola o país, 

de o ente público alcançar os recursos previdenciários; o senhor gestor frisou que qualquer 

medida nesse sentido seria criminosa dada vedação expressa de utilização dos recursos 

previdenciários para qualquer finalidade que não o pagamento de benefícios previdenciários; 

entretanto, como gestor não há que se perder de vista ou deixar de se considerar toda e 

qualquer variável e não conjecturar a respeito, apesar de o histórico e sinalização da nova chefia 

do executivo municipal caminhar exatamente no sentido oposto, ou seja, prezar pelo excepcional 

trabalho realizado até então pela gestão previdenciária municipal. Há exemplos, entretanto, de 

transferência via decreto de recursos previdenciários para o caixa do ente público, a exemplo do 

governo do estado de Minas Gerais em 11/2014 (R$ 250.000.000,00) ou no RPPS do Estado do 

Paraná, em 02/2015 (R$ 8.000.000.000,00) para o pagamento de salários; que os órgãos 

fiscalizadores dos RPPS devem acirrar a fiscalização a fim de que se evitem lamentáveis desvios 

de finalidade dos recursos dos servidores. Discorreu o senhor gestor acerca dos fatos que 

impactaram os resultados do mês de setembro:  

CENÁRIO INTERNACIONAL 

EUROPA 

Conforme a agência Eurostat, também em setembro o desemprego se manteve estável na zona do 

euro, sendo que a taxa de 10,1% foi a mais baixa já registrada desde julho de 2011. 

A inflação do consumidor da região acelerou para uma taxa anual de 0,4%, depois de um avanço 

de 0,2% em agosto. O resultado ficou em linha com a expectativa dos analistas, embora muito 

abaixo da meta de 2% do BCE, que em sua última reunião manteve inalteradas as taxas de juros 

e reiterou que o programa de compra de ativos irá até março de 2017. 

Já a atividade econômica registrou expansão de 0,3% na comparação trimestral e 1,6% na base 

anual. O crescimento do PIB se deu por conta das fortes exportações e da demanda interna 

elevada. Entretanto, o crescimento desacelerou em relação aos períodos anteriores, devido ao 

enfraquecimento da formação de estoques e dos investimentos. 

EUA 

Nos EUA, de acordo com o Departamento de Comércio, o crescimento do PIB americano no 

segundo trimestre foi revisado pela última vez e apontou uma expansão de 1,4%, em base anual. 



A revisão para cima dos dados se deveu a uma queda menor que a esperada dos investimentos de 

capital e uma maior força das exportações, além da permanência do dado positivo de consumo 

interno. 

Já a criação de novos empregos não agrícolas, em setembro, estimada em 170 mil vagas, foi 

efetivamente de 156 mil vagas. A taxa de desemprego subiu de 4,9% para 5%, com um maior 

número de americanos procurando trabalho, o que revela melhores expectativas. 

Em sua reunião em 21 de setembro, o comitê de política monetária do banco central norte-

americano, o FED, decidiu manter a taxa básica de juros entre 0,25% e 0,50%, mas sinalizou que 

ainda pode elevar os juros até o final do ano, diante da melhora do mercado de trabalho, 

inclusive. 

ÁSIA 

Na China, foi divulgada a inflação do consumidor de 1,3% em base anual, em agosto, 

desacelerando para atingir o ritmo mais fraco em quase um ano. A pressão mais forte veio por 

conta da queda dos preços dos alimentos. A meta é de uma inflação anual de 3%. 

No Japão, sob o regime de juros negativos, o banco central anunciou que modificará a 

composição do seu expressivo programa de compra de ativos com o objetivo de evitar uma queda 

das taxas de juros de longo prazo, ainda positivas. 

MERCADOS DE RENDA FIXA E RENDA VARIÀVEL: 

No mercado internacional de renda fixa, influenciado pela aproximação do aumento dos juros 

pelo FED, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham rendimento ao redor de 1,60% 

a.a. no final de agosto, terminaram setembro com um rendimento de 1,69% a.a., ao passo que os 

emitidos pelo governo britânico encerraram o mês rendendo 0,89% a.a. Os emitidos pelo governo 

alemão fecharam o mês com rendimento positivo de 0,01%, depois do negativo de -0,04% a.a. no 

mês anterior. Paralelamente, o dólar se desvalorizou 0,69% perante o euro e 2,01% perante o 

yen, por exemplo. 

As bolsas europeias caíram em sua maioria no mês de setembro, por conta da queda dos preços 

das ações de instituições financeiras, sobretudo do Deutsche Bank.  

A bolsa alemã caiu 1,09% e a inglesa (FTSE 100) 0,15%. A do Japão (Nikkey 225) recuou 1,82%, 

enquanto a americana (S&P 500) subiu 0,17%. 

No mercado de commodities, o petróleo, depois da notícia que a OPEP alcançou um acordo para 

reduzir a sua produção de 33,2 milhões de barris por dia para 32,5 milhões, subiu no mês, o tipo 

Brent, 4,31%. 

CENÁRIO NACIONAL – ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA 

De acordo com o Banco Central, o IBC-Br, considerado uma prévia da evolução do PIB cedeu 

0,09% em julho, na comparação com junho. Em doze meses a queda foi de 5,61%.  

O consumo das famílias continuou evoluindo de forma negativa, assim como o consumo do 

governo. 

No entanto, a diretora-gerente do FMI, em uma análise da economia mundial, afirmou que a 

Rússia e o Brasil estão mostrando algum sinal de melhora em suas economias.  

O fato é que a confiança da indústria registrou em setembro a maior marca desde julho de 2014 

e a confiança do consumidor chegou ao maior nível em 20 meses, conforme a FGV. 

Por sua vez, a taxa de desemprego atingiu 11,8% no trimestre encerrado em agosto, conforme a 

Pnad Contínua, sendo que um ano antes a taxa era de 8,7%.  

O contingente de desempregados chegou a 12,02 milhões de pessoas.  

A renda média de R$ 2.011,00 apresentou queda real de 1,7% frente ao ano anterior. 

SETOR PÚBLICO 

Conforme informou o banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 

22,3 bilhões em agosto.  

No ano, o déficit acumulado foi de R$ 58,9 bilhões e em doze meses de R$ 169 bilhões (2,77% 

do PIB). 

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 418 bilhões (6,86% do PIB). Já 

o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 587 bilhões (9,64% do PIB), 

também em doze meses.  



A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou 

R$ 4,27 trilhões (70,1% do PIB), elevando-se 0,5 p.p. em relação ao mês anterior.  

INFLAÇÃO 

Com os preços dos alimentos, especialmente o da carne, exercendo menor pressão, a inflação 

medida pelo IPCA desacelerou, de 0,44% em agosto para apenas 0,08% em setembro. No ano, a 

alta acumulada chegou a 5,51%, e em doze meses a 8,48%. 

Já o INPC, também subiu 0,08% em setembro e acumulou um avanço de 6,18% no ano, e de 9,15% 

em doze meses. 

JUROS 

Com a divulgação da ata da última reunião do Copom realizada no final de agosto, o Banco Central 

começou a preparar o terreno para uma redução da taxa Selic num futuro próximo.  

E no último Relatório Trimestral de Inflação, apresentado em setembro, a autoridade monetária 

já passou a acreditar na inflação abaixo do centro da meta de 4,5% em 2017.  

A projeção é de 4,4% para o IPCA no próximo ano, e de 3,8% em 2018. 

CÂMBIO E SETOR EXTERNO 

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de setembro cotada em 

R$ 3,2462, com uma valorização de 0,68% no mês, mas com uma desvalorização de 16,87% no 

ano e de 21,16% em doze meses. 

Em agosto, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 579 milhões, acumulando em 

doze meses, saldo negativo de US$ 25,8 bilhões. 

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 7,2 

bilhões, acumulando em doze meses, um saldo positivo de US$ 74 bilhões.  

As reservas internacionais terminaram o mês em US$ 378,8 bilhões e a dívida externa bruta em 

US$ 338,1 bilhões. 

A Balança Comercial, por sua vez, teve em setembro um superávit de US$ 3,8 bilhões. No 

acumulado do ano, registrou um superávit de US$ 36,17 bilhões. 

RENDA FIXA 

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis 

para os RPPS, o melhor desempenho no mês acabou sendo o do IRF-M1+, com alta de 2,33%, 

seguido do IRF-M Total com 1,96%, e do IMA-B 5+ com 1,57%.  

No ano, o melhor desempenho acumulado até setembro foi do IDkA 20A (IPCA) com 48,84%, 

seguido do IMA-B 5+ com 28,05% e do IRF-M 1+ com alta de 25,23%. 

RENDA VARIÁVEL 

Para o Ibovespa, a alta foi de 0,80%, levando o acumulado no ano para um ganho de 34,64%, e em 

doze meses para 32,26%. 

PERSPECTIVAS MERCADO INTERNACIONAL 

Depois de ter mantido inalteradas as taxas de juros em sua reunião de setembro, aumentou a 

possibilidade da elevação dos juros nos EUA. O mercado internacional estará focado na próxima 

reunião do FED no dia 2 de novembro e nas eleições americanas no dia 8 seguinte.  

A eleição de Donald Trump seria um evento absolutamente inesperado e indesejado pelo mercado 

financeiro, cujas reações adversas seriam imprevisíveis. 

MERCADO NACIONAL 

Para o mercado local, o fato de maior importância será a aprovação da PEC 241, que estabelece 

um teto para os gastos públicos federais, a melhor forma de ajuste fiscal, por ser gradual e por 

talvez dispensar a necessidade do aumento de impostos.  

Para os economistas, o ajuste fiscal poderia levar o país a uma queda duradoura das taxas de 

juros. 

Depois da boa surpresa com a inflação de setembro, que atingiu o menor patamar para o mês 

desde 1989, o presidente do Banco Central afirmou que é preciso serenidade, já que há muito 

ainda a ser feito para a recuperação de nossa economia. O Brasil continua a praticar as taxas de 

juro mais elevadas no mundo. Portanto, incentivo considerável para a entrada de recursos de  

 

 



investidores estrangeiros em busca de bons retornos. A projeção para a inflação no final deste 

ano ainda permanece elevada no relatório Focus (7,25%) e crescimento da economia negativo 

(PIB).  A última Ata do COPOM sinalizou que a esperada redução na taxa de juro deverá ser 

precedida de melhor controle dos gastos do governo, na dependência de aprovação de medidas 

fiscais no Congresso Nacional. Além disto, a inflação precisa mostrar sinais de arrefecimento. 

As apostas (moderadamente otimistas) indicam dois cenários possíveis: 

1. redução de taxa de juro no final segundo semestre e  

2. recuperação gradual da renda variável (desde que a economia mostre algum sinal de 

recuperação). O cenário mostra boas taxas de juros no presente e tendência de queda no futuro 

próximo (ainda em 2016).  Esta combinação tem trazidos bons retornos para a carteira de renda 

fixa.  

IMA - Índices de Mercado Anbima  

Em 30/09/16 

Índice Referência Valor do índice dia %   mês %    ano % 

IRF-M 1 *           8.561,2281790 0,05   1,19   11,14 

IRF-M 1+ **          9.814,4948720 0,15   2,33   25,23 

IRF-M Total          9.157,4493620 0,12   1,96   19,30 

IMA-C Total           4.990,1186390 0,21   0,10   21,20 

IMA-B 5 ***          4.510,2800840 0,10   1,41   12,92 

IMA-B 5+ **** 5.503,563359 0,34   1,67   28,05 

IMA-B Total          4.762,3108220 0,26   1,57   22,00 

IMA-Total          3.641,5687050 0,05   1,08   10,30 

IMA-Geral Total    4.124,2778370 0,14   1,53   17,70 

Fonte: Anbima. Elaboração: Valor Data. * Prazo menor ou igual a 1 ano ** Prazo maior que 1 ano 

*** Prazo menor ou igual a 5 anos **** Prazo maior que 5 anos. 

Em outubro, o Copom irá se reunir novamente. 

Sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a 

nossa análise recomenda a manutenção do portfólio com exposição entre vértices longos, médios 

e curto este, a constituir estratégica de liquidez e proteção das carteiras. 

Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados os limites da política de 

investimento é oportuna avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco 

de crédito em detrimento das alocações em vértices mais longos.  

A atual escassez de crédito para a produção e o consumo tem gerado prêmios de risco, que 

possibilitam uma remuneração que supera as metas atuariais, guardadas as cautelas de praxe. 

Quanto à renda variável, recomenda uma exposição de no máximo 25%, já incluídas as alocações 

em fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos imobiliários 

FII (5%). Por fim, cabe lembrar que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do 

capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades 

ou necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de 

capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo. 

O Senhor Osmar deu sequencia aos trabalhos, passando a estratificar a posição dos 

investimentos, analisados os mapas de enquadramento, da rentabilidade versus índices, da meta 

atuarial e enquadramento frente à Resolução CMN 3922/2010: 

 

 



 
 

 
 

 
 

Artigos Renda Fixa Resgate Saldo Anterior Aplicações Resgates Retorno R$  % a.m. %  a.a. Meta Atuarial Saldo Atual % Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" 25.669.767,33R$     26.408.396,66R$    54,34% 100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) D+1 4.477.486,88R$       70.402,94R$       1,57% 21,73% 9,5054 4.547.889,82R$      9,36%

CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 16/08/2018 384.784,82R$          5.156,09R$         1,34% 12,45% 9,5054 389.940,91R$          0,80%

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 15/08/2024 1.168.354,00R$       13.150,00R$       1,13% 20,46% 9,5054 1.181.504,00R$      2,43%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF D+0 515.132,62R$          6.033,44R$         1,17% 11,05% 9,5054 521.166,06R$          1,07%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                                   (Aporte) D+0 959.363,30R$          13.417,44R$       1,40% 12,68% 9,5054 972.780,74R$          2,00%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP D+0 2.823.823,85R$       39.493,38R$       1,40% 12,68% 9,5054 2.863.317,23R$      5,89%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP D+0 4.194.200,52R$       55.828,86R$       1,33% 12,42% 9,5054 4.250.029,38R$      8,74%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF D+0 104.025,83R$          1.647,09R$         1,58% 21,72% 9,5054 105.672,92R$          0,22%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                                   (C/C 02920-5) D+1 654.373,79R$          388.400,00R$              211.034,83-R$              10.746,52R$       1,38% 12,58% 9,5054 842.485,48R$          1,73%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                     (TX ADM c/c 08870-6) D+1 115.455,12R$          33.500,00-R$                1.227,88R$         1,38% 12,58% 9,5054 83.183,00R$            0,17%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                                  (C/C 02920-5) D+0 5.072.103,95R$       97.382,55R$       1,92% 18,90% 9,5054 5.169.486,50R$      10,64%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                        (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) D+0 574.126,23R$          11.023,01R$       1,92% 18,90% 9,5054 585.149,24R$          1,20%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                     (APORTE C/C 08872-2) D+0 667.749,92R$          168.334,42R$              15.618,01R$       1,92% 18,90% 9,5054 851.702,35R$          1,75%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                       (PARCELAMENTO C/C 08873-0) D+0 117.165,76R$          22.264,18R$                2.390,42R$         1,92% 18,90% 9,5054 141.820,36R$          0,29%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP D+1 3.674.935,63R$       58.015,81R$       1,54% 21,72% 9,5054 3.732.951,44R$      7,68%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP                                     (APORTE) D+1 166.685,11R$          2.632,12R$         1,54% 21,72% 9,5054 169.317,23R$          0,35%

Artigo 7º, Inciso III Alínea "A" 1.694.124,49R$       1.719.658,26R$      3,54% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) D+0 1.694.124,49R$       25.533,77R$       1,51% 21,14% 9,5054 1.719.658,26R$      3,54%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A  - 
12.918.550,34 13.115.854,75R$    26,99% 30%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA D+1 9.166.816,78 165.572,02R$    1,81% 18,05% 9,5054 9.332.388,80R$      19,20%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III  (20101-4) 3.751.733,56 31.732,39R$       0,85% 18,05% 9,5054 3.783.465,95R$      7,78%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B  - 529.375,58R$          534.381,64R$          1,10% 5% CC  VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 14/04/2018 529.375,58R$           R$        5.006,06 0,95% 14,42% 9,5054 534.381,64R$          1,10%

Artigos  Renda Variável

Artigo 8º,  Inciso I 592.509,83R$          591.221,76R$          1,22% 30%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO D+5 592.509,83R$          1.288,07-R$         -0,22% 28,10% 9,5054 591.221,76R$          1,22%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+4 20.197,07R$             161,15R$            0,80% -14,04% 9,5054 20.358,22R$            0,04%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 15/09/2017 1.343.344,97R$        R$            223,63 0,02% 16,78% 9,5054 1.343.568,60R$      2,76%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI D+4 1.565.999,83R$       -R$           743,12 -0,05% 30,95% 9,5054 1.565.256,71R$      3,22%

Artigo 8º, Inciso IV -Fundos Multimercados 1.806.042,93R$       1.828.377,82R$      3,76% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI D+1 1.806.042,93R$        R$      22.334,89 1,24% 10,84% 9,5054 1.828.377,82R$      3,76%

512.712,54R$          517.835,02R$          

VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I 10/12/2016 512.712,54R$          5.122,48R$         1,00% 11,44% 9,5054 517.835,02R$          1,07%

924.473,57R$          956.092,42R$          

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 14/08/2019 924.473,57R$          31.618,85R$       3,4202% 4,99% 9,5054 956.092,42R$          1,97%

47.064.385,94R$     689.439,61R$    1,3245% 15,9301% 9,5054% 48.601.001,86R$    

40.811.817,74R$     629.377,68R$    1,4776% 41.778.291,31R$    

6.765.280,74R$       59.461,00R$      0,8872% 4.994.332,73R$      

632.009,80R$              

-R$                            

632.009,80R$              

691.470,80R$              

2.031,19-R$                  

689.439,61R$              

1,97% 5%Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

 Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações 

100,00%

1,07% 5%

2.929.183,53R$      

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 -   Data Base 30 de setembro de 2016.

Renda Fixa ( + )

Renda Fixa ( - )

Renda Variável ( + ) 59.461,00R$                                                                                                                    

Renda Fixa Líquido

2.929.541,87R$       

 Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações

15%

Renda Variável Líquido: 57.429,81R$                                                                                                                    

2.031,19-R$                                                                                                                      

Totais:

RENDA FIXA  

RENDA VARIÁVEL 

Renda Variável ( - )

85,96%

14,04%

Informações relevantes

30% cc Todos os artigos

6,03%

Total Bruto:

Variação (-)

Valor Líquido



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

O Senhor gestor ainda cientificou os pares que  a meta atuarial estabelecida para o exercício de 

2016 foi da ordem de R$ 46.714.165,85 , valor já superado, o que foi saudado por todos. Por 

derradeiro, indagou o senhor gestor se havia alguma dúvida com relação ao material encaminhado 

diariamente por e-mail para conhecimento, análise e acompanhamento dos membros, no que não  

 



 

houve questionamento. 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, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos e alocação da 

carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de setembro/2016. 

Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada 

conforme, segue pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 07 de outubro de 2016. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

  

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


