
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 08h30min, nas dependências 

do IPSPMP – PIRAPREV, situado 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; Vera Lúcia Ferreira Camargo; 

Sr. Roberto Bueno e informando que o Senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê, não 

compareceu por motivo de licença-saúde, consequentemente conforme Portaria nº 7.419 foi 

designada para substituição a servidora Rosalina Carvalho de Melo Fialho, na qual gradeceu a 

presença de todos e iniciou a apresentação explanando acerca da conjuntura econômica, com o 

acompanhamento dos Mercados destacando o mês de novembro: 

Brasil  

Clima de pessimismo que assolou a economia brasileira pouco se alterou ao longo de 

outubro: Com forte retração da demanda doméstica e dos investimentos, Produto Interno 

Bruto (PIB) deve apresentar contração de 3,2% em 2015 e 2,5% em 2016. Elevação de 

combustíveis já tem impactado os preços ao consumidor, e depreciação cambial será 

gradualmente repassada. IPCA deve encerrar 2015 em 10,4%, e 2016 em 7,1% - superando o 

teto da meta perseguida pelo Banco Central por dois anos consecutivos. Retração da atividade 

tem impactado negativamente a arrecadação fiscal e a qualidade do ajuste fiscal tem 

decepcionado.  Resultado primário com forte dependência de receitas extraordinárias deve 

frustrar expectativas oficiais, com déficit de 1,4% do PIB e superávit de 0,1% em 2015 e 

2016, respectivamente. Conjuntura atual demanda que medidas importantes de política 

econômica sejam postas em prática de forma célere, o que não está acontecendo no momento.  
Conclusão: 

 Internacional  

 Estados Unidos se aproximando da alta de juros, com mercado de trabalho sólido, porém 

ainda sem sinais de aceleração da inflação; Zona do Euro com perspectiva de recuperação 

gradual - calcada em esperado aumento da expansão monetária; China com anúncio de novas 

medidas acomodatícias, em resposta a indicadores correntes mais fracos; e Países latino-

americanos gradualmente iniciando ciclos de aperto monetário, em face de uma combinação de 

atividade moderada e inflação alta.  

 Brasil  

 Perspectivas ruins para atividade e para a dinâmica de preços no horizonte relevante para a 

política monetária, combinadas à deterioração das receitas fiscais. Enquanto isso, o cenário 

político segue desafiador. Estamos mais pessimistas do que o consenso para a atividade tanto 

em 2015 quanto em 2016, e reconhecemos a necessidade de maiores esforços para que o 

cenário de médios e longos prazos envolvam maiores taxas de crescimento.  

Prestando esclarecimento aos pares acerca das receitas previdenciárias oriundas das 

atribuições patronais em atraso parcialmente pela Prefeitura relativa às competências 

setembro de 2015 no montante de R$ 207.711,51 e outubro de 2015 no montante de R$ 

208.388,80 perfazendo um total bruto de R$ 416.104,07. Que em 01 de dezembro de 2015 

p.p., a Prefeitura Municipal de Piracaia firmou com IPSPMP – PIRAPREV termo de Acordo  



 

 

para o 2º Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, registrado no CADPREV sobº 

nº 00884/2015, cujo valor atualizado resultou em R$ 428.223,53, em 60(sessenta) parcelas 

com valor inicial R$ 7.137,06 (sete mil cento e trinta e sete reais e seis centavos) atualizadas 

de acordo com o disposto na Cláusula Terceira, corrigidas pelo IPCA + juros de 1% a.m. do 

aludido acordo, com vencimento em 01 de janeiro de 2016 p.f. o termo de acordo foi 

devidamente arquivado em pasta própria apartada e apresentada para apreciação dos 

membros.  

Mediante os cenários, se propõe a manutenção do portfólio de investimentos quanto à 

categoria de investimentos.  

À Consideração dos pares do Comitê. 

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pela Srª Rosalina Carvalho de Melo 

Fialho, 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 o 

mapa 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 quanto à fonte de receita (contribuições patronais); por UNANIMIDADE os 

membros do Comitê aprovaram as diretrizes para os investimentos da carteira do IPSPMP 

PIRAPREV, entendendo pela continuidade da carteira, observando-se o enquadramento frente 

à Resolução do CMN e Política de Investimentos quanto aos limites para segmentos e 

subsegmentos de investimentos. 

Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, a Senhora Rosalina 

Carvalho de Melo Fialho após lida e achada conforme, segue pelos presentes assinada. 

Piracaia, em 10 de dezembro de 2015. 
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