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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

 

Aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 08h30min 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 o Senhor 

Superintendente assim como os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV nomeados pelo Decreto nº 4.266, de 05 

de dezembro de 2016 e alterações. Presentes, Sr. Norberto Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama 

da Rocha, Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Sr. Wanderley Fialho e 

as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento. 

Ausente Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira. Presente o Sr. Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP 

Piraprev 

Ordem do Dia: Apreciação dos atos da gestão administrativa e financeira. Alteração Membros 

Conselhos; processos de aposentadoria e licitação. 

Encaminhamentos: 

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

presença de todos esclarecendo que o Chefe do  Executivo Municipal, no exercício das competências 

legais que lhe são pertinentes, sancionou o Decreto nº 4.564, de 17 de janeiro p.p., nomeando membro 

ao Conselho Administrativo a Srª Sheila Prado Bernardini Martins , em substituição ao Sr. Wanderley 

Fialho. O Sr. Presidente agradeceu a lisura da conduta e profissionalismo do Sr. Wanderley como 

conselheiro até a presente data, o que foi referendado por todos os presentes. Sequencialmente, deu 

apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira de investimentos 

referente à dezembro de 2018: 

INTERNACIONAL 

Europa 

Conforme a última estimativa da agência Eurostat, o PIB da zona do euro no terceiro trimestre de 

2018, cresceu 0,2% frente ao trimestre anterior e 1,6% na base anual. No trimestre anterior o 

crescimento havia sido de 0,4% e de 2,2% na base anual. Já o avanço anualizado do PIB do terceiro 

trimestre sofreu revisão para baixo, de 0,7% para 0,6% e foi o pior desempenho da economia desde o 

primeiro trimestre de 2013. 

A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 8,1% em outubro, recuou para 7,9% em novembro, a 

menor taxa desde agosto de 2008. 

Quanto à inflação do consumidor, depois de ter registrado um avanço anual de 2% em novembro, teve 

alta de 1,6% em dezembro, bem abaixo das expectativas. Mesmo assim, o Banco Central Europeu 

confirmou o encerramento em dezembro de seu programa de compra de ativos iniciado em 2015 e que 

injetou mais de 2,6 trilhões de euros na economia. 

EUA 

Conforme a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio, o PIB americano no terceiro 

trimestre de 2018 subiu à taxa anual de 3,4%, com desaceleração em relação ao trimestre anterior que 

fechou com alta de 4,2%. A queda de 0,10% em relação à revisão anterior, que apontava avanço no 

PIB do terceiro trimestre de 3,5%, decorreu de uma queda de 8,1% na exportação de bens, a maior 

desde os primeiros três meses de 2015. Quanto ao mercado de trabalho, a criação de vagas de trabalho 

não agrícola em dezembro foi de 312 mil novos postos, quando a expectativa era de 176 mil. A taxa de 

desemprego, que era de 3,7% em novembro, se elevou para 3,9% com mais pessoas procurando 

emprego. Em sua reunião em meados do mês, o FED manteve elevou a taxa básica de juros do 

intervalo entre 2% e 2,25% ao ano, para o intervalo entre 2,25% e 2,50%, a quarta alta da taxa em 

2018, apesar de toda a oposição do presidente Trump.  

Ásia 

Na China, o recuo da indústria em dezembro, depois de 19 meses em alta, já revela a desaceleração da 

economia por conta da guerra comercial com os EUA. No Japão, nova estimativa do PIB do terceiro 

trimestre de 2018 revelou uma contração de 2,5% na base anual, a maior em quatro anos. 

Mercados de Renda Fixa e Renda Variável 

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano de 10 anos, que tinham 

rendimento de 3,01% a.a. no final de novembro, terminaram dezembro com rendimento de 2,69% a.a. 

Já os títulos emitidos pelo governo britânico rendiam 1,27% a.a., enquanto os emitidos pelo governo 

alemão, por sua vez, fecharam o mês de dezembro com rendimento de 0,25%. Paralelamente, no mês, 

o dólar se valorizou 1,32% perante o euro e se desvalorizou 3,42% e perante o yen. 



 

 

Já as bolsas internacionais tiveram em novembro um mês de fortes baixas. Enquanto a bolsa alemã 

(Dax) recuou 6,20% no mês e a inglesa (FTSE 100) 3,07%, a do Japão (Nikkey 225) caiu 10,45% e a 

americana (S&P 500) 9,18%. No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent caiu no mês 8,36%, 

depois de ter desabado 22,21% em novembro. 

NACIONAL - Atividade Emprego e Renda 

Conforme o Banco Central, medida através do IBC-Br, considerado prévia do PIB, a economia 

brasileira avançou 0,02% em outubro, depois de ter registrado retração de 0,09% em setembro. O 

resultado veio bem melhor que a previsão de analistas que esperavam contração de 0,02%. 

A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 11,7% no trimestre encerrado em outubro, recuou para 

11,6% no trimestre encerrado em novembro, com 12,2 milhões de pessoas sem trabalho. 

Setor Público - Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit 

primário de R$ 15,6 bilhões em novembro. Em doze meses o déficit primário foi de R$ 99,4 bilhões. 

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 385,6 bilhões (5,64% do PIB) e o 

déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 485,0 bilhões (7,10% do PIB) no 

mesmo período. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos 

regionais) alcançou em novembro R$ 5,28 trilhões (77,3% do PIB). 

Inflação - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), depois de ter registrado queda de 

0,21% em novembro, subiu 0,15% em dezembro, a menor alta para o mês desde o Plano Real. Em 

2018, a alta acumulada foi de 3,75%, abaixo da meta do Banco Central. 

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,14 em dezembro, após ter caído 0,25% 

em novembro e acumulou alta de 3,43% em 2018. 

Juros - Reunido no meio de dezembro, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em 6,50% ao ano. Na 

ata afirmou que o cenário básico de inflação envolve fatores de risco em ambas as direções. O 

desinflacionário ligado à ociosidade da economia e o inflacionário relacionado ao andamento das 

reformas necessárias a serem feitas 

Câmbio e Setor Externo - A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de 

dezembro cotada em R$ 3,8748, com uma valorização de 0,30% no mês.  

Em novembro, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 795 milhões, acumulando em 

doze meses saldo negativo de US$ 14 bilhões.  

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 10,3 bilhões 

em novembro e acumularam US$ 80,7 bilhões em doze meses. As reservas internacionais eram de 

US$ 379,7 bilhões no final do mês.  A Balança Comercial, por sua vez, teve em dezembro de 2018 um 

superávit de US$ 6,66 bilhões, o que elevou o resultado no ano para US$ 58,29 bilhões. 

Renda Fixa: Dos sub índices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 

disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de novembro acabou sendo o do IDkA 20A 

(IPCA), com alta de 2,09%, seguido do IRF-M 1+ com alta de 1,92% e do IMA-B 5+ com alta de 

1,88%. 

Renda Variável: Para o Ibovespa, a perda no mês foi de 1,81%, acumulando, no ano alta de 15,03%. O 

índice encerrou o mês e o ano em 87.887 pontos. 

PERSPECTIVAS - Mercado Internacional. 

Terminado o programa de estímulos quantitativos do Banco Central Europeu, em meio a um 

comportamento mais fraco da economia da zona do euro e com os sinais de desaceleração na China e 

no Japão, resta saber qual será o comportamento da economia americana em um ambiente de elevação 

da taxa básica de juros. Embora a inflação do consumidor ainda esteja flutuando abaixo ou 

ligeiramente acima da meta do FED, o mercado de trabalho continua extremamente robusto com 

tendência de maior alta dos salários. Embora o FED esteja prometendo ter paciência na elevação dos 

juros, o instável presidente Trump com as suas continuadas críticas, não deverá dar descanso à 

autoridade monetária. Resta aguardar e ver o que vai acontecer.  Analistas, de uma forma global, não 

estão entusiasmados com as perspectivas do crescimento global. 

Câmbio e Setor Externo - A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de 

dezembro cotada em R$ 3,8748, com uma valorização de 0,30% no mês.  

Em novembro, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 795 milhões, acumulando em 

doze meses saldo negativo de US$ 14 bilhões.  

 

 



Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 10,3 bilhões 

em novembro e acumularam US$ 80,7 bilhões em doze meses. As reservas internacionais eram de 

US$ 379,7 bilhões no final do mês.  

A Balança Comercial, por sua vez, teve em dezembro de 2018 um superávit de US$ 6,66 bilhões, o 

que elevou o resultado no ano para US$ 58,29 bilhões. 

 

Renda Fixa - Dos sub índices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 

disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de novembro acabou sendo o do IDkA 20A 

(IPCA), com alta de 2,09%, seguido do IRF-M 1+ com alta de 1,92% e do IMA-B 5+ com alta de 

1,88%.  

 

Mercado Nacional - Definidas as equipes do presidente Bolsonaro, bem como a do Ministério da 

Fazenda, o mercado aguarda agora as posses no Legislativo e as definições dos presidentes da Câmara 

e do Senado para avaliar a pauta das reformas e as perspectivas do seu andamento.  

Com a inflação nas mínimas históricas, o país aguarda ansioso e confiante as medidas que 

possibilitarão a retomada do crescimento econômico e do emprego. 

 

Finda a explanação acerca do cenário econômico e tendo o mesmo sido debatido entre os pares, os 

mesmos agradeceram as informações trazidas para deliberação pelo Sr. Superintendente. 

 

Na sequência,  o senhor Gestor apresentou aos pares a propositura trazida pelo DD. Sr. Presidente da 

Comissão de Licitação acerca da necessidade de o IPSPMP-PIRAPREV ter um Pregoeiro Habilitado, 

haja visto a convergência dos processos licitatórios para essa modalidade de aquisição no serviço 

público doravante.  

Nesse sentido, informou  que o IBRAP- Instituto Brasileiro de Administração Pública estará 

ministrando  novamente o mesmo curso no qual o Presidente da Comissão de Licitação foi habilitado 

como pregoeiro, através do Professor Benedicto de Tolosa Filho  no dia 30 de janeiro p.f., nas 

dependências do Hotel San Rafael na cidade de São Paulo, conforme folder.  

Após deliberarem, os membros do Conselho Administrativo, órgão de deliberação máxima, no uso de 

suas atribuições legais, aprovaram por um animidade a participação do Sr. Júlio Cesar Ferreira Gama 

Rocha, atual Chefe do Núcleo Administrativo do PIRAPREV no curso tido como de suma 

importância ao exercício das atividades da autarquia, vez que o servidor tem sob sua responsabilidade 

a área de Licitação e Compras junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive. 

Deliberando, decidiram e determinaram que, considerando a importância do conteúdo programático; 

considerando que o curso se dará  na cidade de São Paulo no período matutino e o deslocamento 

matinal é dificultoso por conta do trânsito intenso na maior metropole do país principalmente nas vias 

de deslocamento (rodovia Fernão Dias, Presidente Dutra e Marginal Tietê); considerando a 

probabilidade de acidentes de percurso no deslocamento o que pode vir a culminar com pagamento à 

empresa sem a presença do inscrito; considerando que o horário do primeiro translado em linha de 

ônibus do município de Piracaia à cidade de São Paulo, conforme disponibilizado em  página  

eletrônica da Viação Atibaia tem  saída  às 06:40hs com horário previsto de chegada no Terminal 

Tiete em SP às 08:40hs, pós inicio do curso; considerando que após esse trajeto ainda há percurso  

com trajeto de metrô  do Terminal Tietê até o local do evento de aproximadamente mais meia hora, e 

ainda mais percurso à pé da estação do metrô até o local do evento o que culminará com chegada ao 

curso com aproximadamente uma hora após seu início com perda de conteúdo, e, em assim sendo, a 

bem do serviço público e primando pelo princípio da prudência, determina o Conselho Administrativo 

que se adotem as medidas necessárias para que o inscrito se dirija a SP na véspera do evento, a saber, 

dia 29 de janeiro p.f. devendo ser hospedado no próprio hotel onde o evento será realizado. 

Consultado o Senhor Gestor sobre a existência de dotação orçamentária para cumprimento do hora 

deliberado, o Senhor Gestor atestou a disponibilidade financeira, após o que os pares do Conselho 

determinaram o cumprimento da decisão.  

Na sequência, o Sr. Gestor apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos  relativo a Dezembro 

de 2018: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em primeiro ano de mandato 

presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a 

se demonstre  que o Governo do Presidente Eleito Jair Bolsonaro tenha  força junto ao Congresso a 

fim de que sejam aprovadas pautas essenciais como a reforma da previdência, a reforma tributária e a 

reforma política. Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador; necessário 

adicionar risco aos investimentos para obtenção de melhores retornos.  O Conselho Administrativo 

deverá com a serenidade que lhe é particular analisar os cenários a fim de que eventuais 

desvalorizações momentâneas dos ativos não venham a se transformar em realização de posição, 

configurando assim definitivamente perda para os investimentos, como é sabido por todos.  

Passou o Senhor gestor a apresentar os processos  de licitação no período: 

29/Piraprev 2018 – Aquisição de caixa externa para correrspondência;30/Piraprev/2018- aquisição de 

reógio de ponto digital; 31/Piraprev/2018- locação de vaga em estacionamento para guarda do veículo 

oficial. Deu ciência acerca da entrega em 13/12/2018  por parte da concessionária, do veículo Oficial 

adquirido bem como do Processo interno 08/2018 acerca do emplacamento e licenciamento do 

mesmo. Os processos, após analisados de forma individualizada, foram  tidos por conforme e 

aprovados. Passou o Senhor gestor a apresentar o processo de concessão de benefício no período                                                                                                                             

, a saber, Processo 16/Piraprev/ 2018 – Aposentadoria voluntária por idade proporcional à servidora 

Maria do Carmo de Moraes Ferreira, o qual, analisado individualmente, foi tido como conforme e 

aprovado. 

Nada mais e, tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor 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 financeiros praticados relativos 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 por unanimidade referendaram os 

atos praticados e os investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os investimentos bem como 

as rentabilidades aferidas no mês de Dezembro de 2018. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-

se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

 

 

 

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 

 

 

Julio Cesar Ferreira Gama da Rocha 

 

 

Luciano Afaz de Oliveira 

 

 

Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

 

 

Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 

 

 

Norberto Lapellegrini 

 

 

Wanderley Fialho  

 

 

 

Superintendente PIRAPREV   Osmar Giudice 


