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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

 

Aos 20 dias do mês de fevereiro 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, e as Senhoras Maria 

Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento, Sheila Prado 

Bernardini Martins, Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira e o Sr. Osmar Giudice, Superintendente do 

IPSPMP Piraprev. 

Ordem do Dia: Apreciação dos atos da gestão administrativa e financeira. 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 Senhor Presidente deu as boas vindas a Srª Sheila, no que foi acompanhado por todos. 

Sequencialmente, deu apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira 

de investimentos referente a janeiro de 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 à 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:  

01/Piraprev 2019 – Aquisição de cadeiras universitárias para compor o núcleo de formação c 

ontinuada ao funcionalismo e 28/Piraprev/2018- aquisição de duas impressoaras mumtifucinais a laser. 

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                                                                                                                             

saber, Processo 02/Piraprev/2019 – Aposentadoria voluntária por idade proporcional à servidora 

ALDENIR TRINDADE DE ARAÚJO, o qual, analisado individualmente, foi tido como conforme e 

aprovado.  

O Sr. Gestor informou que neste mês de fevereiro , teve início pelas unidades escolares nos horários 

dos HTPCs (fora do expediente) o Projeto Pirparev Itinerante, que visa disseminar o conhecimento 

previdenciário entre o funcionalismo diretamente na sua unidade de trabalho, através de palestra  

conceitual sobre o RPPS municipal; que na  oportunidade também são levadas as fichas 

previdenciárias com o tempo lançado no cadastro dos servidores lotados naquele órgão, onde estamos 

esclarecendo as dúvidas no que tange à concessão de benefícios e tempo anterior existente; que 

também estamos aproveitando para iniciar o recadastramento através de impresso próprio a ser 

preenchido pelo servidor e anexação do documental que cada caso requer, com coleta dos formulários 

à posteriori. 

Relatou o Sr. Gestor que as palestras tem tido aceitação em grau que  superou todas as expectativas, 

despertando o interesse pelo funcionamento da Unidade Gestora, o que é o objetivo: o RPPS para o 

servidor, com o servidor. Os pares elogiaram a ação de governo. O sr. Gestor, por derradeiro, 

informou que está providenciando estudos para a digitalização e guarda do acervo documental através 

de empresa especializada,  no que houve aprovação para avanço nesse propósito. 

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 fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se 

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