
 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 

Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Piracaia – PIRAPREV. Presentes: os membros Senhoras Maria Nazaré Leite de Oliveira, 

Vera Lúcia Ferreira Camargo, Rosalina Carvalho de Melo Fialho, o senhor Nelson Chagas,  e o 

sr. Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP. Constatada a existência legal de quórum, o 

senhor Superintendente agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos dando ciência 

aos pares Da cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Piracaia, de mais um profissional 

para integrar a estrutura administrativa do PIRAPREV Srª. Márcia Soares da Cunha, Bacharel 

em Ciências Contábeis, designada como  Responsável  pelo  Controle   Interno do IPSPMP-

PIRAPREV. A senhora Márcia recebeu as boas vindas e cumprimentos de todos os presentes, 

parabenizando-a e a Unidade Gestora por mais esta conquista. Na sequencia, foi abordado o 

Evento realizado em 29/04/2015 nonas dependências do Salão Azul da PMP Piracaia, o 

Lançamento da Cartilha dos Direitos  Previdenciários; Informativo  bimestral ao funcionalismo 

‘ACONTECE”; e o novo Web site. O Evento transcorreu satisfatoriamente, com a presença da 

Ex Srª Prefeita de Piracaia, Terezinha Peçanha, Do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, 

Irmão Odair, do Representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo- URJ 07- Sr. Otoniel 

Arruda, Da Gerência de Governo do Banco do Brasil, Sr. Feliciano e Sr. Rodrigo, Gerente da Agência 

de Piracaia; da Superintendência Regional da CEF na pessoa da Srª. Elta Paula bem com o do 

Sr. Frederico Cesar Pereira, Gerente Geral da Agência de Atibaia; do Gerente de 

Investidores Institucionais do Itau-Unibanco Cezar Henrique Domingues e da Srª Chrystie 

Lombardi, Asset Institucionais; representantes de TODAS as empresas prestadoras de 

serviços: Tecnopública. Marcla, FR Consultoria, Dr. Antônio Agostinho Lepellegrini Assessor 

Jurídico do Piraprev que representou o funcionalismo público municipal, membros dos 

conselhos Administrativo e Fiscal e servidores públicos de diversas áreas da administração. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
19/05/2015 - Unidade Gestora do PIRAPREV participa  na Câmara Municipal de Piracaia da 

Audiência Pública  destinada à apreciação do Projeto de Lei nº 12/2015, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Representaram o IPSPMP- PIRAPREV a  



Srª. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Coordenadora Administrativa e de Seguridade  e  o  Sr. 

Roberto Bueno, Coordenador Financeiro. 

 

 

 
Representaram o IPSPMP-PIRAPREV: Sr. Roberto Bueno, Coordenador Financeiro;  

Srª Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Presidente do Conselho Adm., também Coordenadora 

Adm. e de Seguridade e Membro do Comitê de Investimentos;  

Srª Márcia Soares da Cunha, Responsável pelo Controle Interno 

 

O Senhor gestor deu ciência quanto a mais uma renovação do Certificado de Regularidade 

Previdenciária ocorrida em 18/05/2015, válido até 14/11/2015: 

 

 
 



 

 

49º Congresso Nacional da ABIPEM e III CNPP- Congresso Nacional De Pesquisa 

Previdenciária 

O 49º Congresso Nacional da ABIPEM será mais uma oportunidade para os Gestores, 

adquirirem conhecimento técnico e gerencial e se atualizarem nos mais diversos temas de 

gestão dos RPPS. A participação em discussões e troca de experiências com dirigentes e 

técnicos de reconhecido destaque, nos diversos setores da Previdência Social, é outro grande 

mecanismo do conhecimento.  

Concomitantemente, acontece o III CNPP- Congresso Nacional De Pesquisa Previdenciária, 

onde o PIRAPREV está inscrito concorrendo no  TEMA CENTRAL:    "O RPPS em Cartilha - 

Para Confiar é Preciso Conhecer"  

O Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária da ABIPEM destina-se ao mundo científico 

previdenciário a partir da produção intelectual a respeito de experiências práticas e de 

pesquisas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, mediante o intercâmbio entre 

os pesquisadores do assunto, sejam acadêmicos das diversas áreas de conhecimento, pós-

graduados, profissionais ou segurados dos RPPS.  

A terceira edição do CNPP traz uma inovação em seu formato, oportunizando aos 

participantes contribuírem de forma mais efetiva com o fortalecimento dos Regimes Próprios 

perante os seus segurados, através da produção de uma Cartilha a respeito dos principais 

aspectos da estruturação dos RPPS e dos benefícios previdenciários por eles concedidos.  

Desta forma, o III CNPP visará à escolha dos melhores materiais informativos e, 

consequentemente, possibilitará aos seus associados o acesso a uma Cartilha padrão que 

poderá ser otimizada para cada RPPS. 

O Senhor superintendente deu ciência aos pares do CMP que a Cartilha dos Direitos 

Previdenciários  dos Servidores Públicos do Município de Piracaia- PIRAPREV foi inscrita no 

III CNPP e que está concorrendo a escolha dos melhores materiais informativos e, 

consequentemente, possibilitará aos associados ABIPEM o acesso a uma Cartilha padrão que 

poderá ser otimizada para cada RPPS. 

Por tudo, o Senhor gestor solicitou autorização do CMP para participar do Congresso a ser 

realizado na cidade de Natal – RN.   

Os pares do CMP saudaram a iniciativa da inscrição da Cartilha de Piracaia que, em sendo 

premiada, poderá a se tornar material nacional entre os RPPS. Os membros do Conselho, após 

deliberar acerca dos custos por conta da longa distância,  por UNANIMIDADE aprovaram a 

participação apenas do senhor Osmar Giudice representando o IPSPMP PIRAPREV e que 

futuros eventos, havendo disponibilidade, poderá ser aprovada ida de mais membros, uma vez 

que são apresentados painéis simultâneos de interesse da gestão e que em se tratando de 

apenas um representante, há que se optar por 1 entre 3 painéis temáticos. O Senhor 

Superintendente agradeceu e, na sequencia, deu ciência aos membros do Conselho 

Administrativo acerca do andamento da SEDE do IPSPMP-PIRAPREV. 

Foi publicada no dia 19/05/2015 a sentença homologando o acordo e determinando a 

expedição da carta para o registro. O Dr. Agostinho e o advogado da contraparte 

protocolaram no ato uma petição renunciando ao prazo recursal para que a sentença transite 

em julgado imediatamente. Os membros aplaudiram a notícia, tendo sido cientificados pelo Sr. 

Gestor da necessidade de que se encaminhe projeto de lei ao Egrégio Poder Legislativo 

Municipal no tocante a abertura de rubrica contábil que possibilite a adequação do espaço 

físico, ou seja, reforma do imóvel. Passou o Senhor gestor a abortar a certificação 

institucional dos RPPS. Conforme antecipado pelo Senhor Superintendente, foi oficializado 

pelo Ministério da Previdência Social o programa de Certificação dos Regimes Próprios de 

Previdência Social. 



 

Os RPPS brasileiros entram em uma nova fase de solidificação estrutural,  uma vez que agora 

a certificação vai além dos profissionais que na empresa trabalham: chegou a vez da Unidade 

Gestora atender a critérios de governança corporativa .Esta iniciativa do MPS visa  o 

fortalecimento dos RPPS  ajudando a prevenir desvios de percurso que tanto prejudicaram os 

RPPS país afora, efetivada através da Portaria MPS Nº 185 DE 14/05/2015 -  Publicado no 

DO em 15 maio 2015 a qual Institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização 

da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS". O Ministro de Estado da Previdência Social, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II da 

Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, Resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 

Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios - "Pró-Gestão RPPS". 

Art. 2º O Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os Regimes Próprios de Previdência 

Social - RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior 

controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados 

e a sociedade. 

Art. 3º A adesão ao Pró-Gestão RPPS será facultativa, devendo ser formalizada por meio de 

termo assinado pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS. 

Art. 4º A certificação institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS será concedida aos RPPS 

que cumprirem ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e 

Educação Previdenciária, constará de quatro níveis de aderência e terá prazo de validade de 3 

(três) anos. 

§ 1º A relação das ações a serem verificadas para concessão da certificação institucional 

consta do Anexo desta Portaria. 

§ 2º A certificação institucional somente será fornecida ao ente que obtiver a emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, pelo cumprimento das normas gerais de 

organização e funcionamento dos RPPS, estabelecidas na Lei nº 9.717/1998 e nos atos 

normativos dela decorrentes. § 3. O RPPS que, após receber a certificação institucional, não 

mantiver CRP válido por mais de 90 (noventa) dias, terá sua certificação cancelada. 

Art. 5º A avaliação do cumprimento dos requisitos mínimos a serem observados em cada uma 

das ações e a atribuição da certificação institucional será de responsabilidade de entidade 

credenciada para esse fim.  

Art. 6º Compete à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS: 

I - divulgar, por meio do sítio do Ministério da Previdência Social na rede mundial de 

computadores - Internet, o Manual do Pró-Gestão RPPS, que conterá: 

a) o cronograma de implantação do Pró-Gestão RPPS; 

b) os parâmetros a serem observados para avaliação e habilitação das entidades 

certificadoras; 

c) os procedimentos para adesão ao Pró-Gestão RPPS; 

d) os procedimentos a serem observados para a renovação, suspensão ou cancelamento da 

certificação institucional; 

e) o conteúdo de cada uma das ações a serem observadas para obtenção da certificação 

institucional. 

II - avaliar as entidades interessadas em se habilitarem como certificadoras no Pró-Gestão 

RPPS e decidir sobre o seu credenciamento; 

III - adotar as demais providências necessárias à implantação do Pró-Gestão RPPS e dirimir 

os casos omissos nesta Portaria. 



Parágrafo único. A SPPS poderá realizar consulta ou audiência pública para a definição dos 

parâmetros de que trata o inciso I, alínea "b". 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO GABAS 

Ministro da Previdência Social 

ANEXO   PRO-GESTÃO RPPS - CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - AÇÕES A SEREM 

VERIFICADAS EM CADA DIMENSÃO 

I - CONTROLES INTERNOS 

1 - Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS. 

2 - Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS. 

3 - Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco. 

4 - Estrutura de controle interno. 

5 - Política de segurança da informação. 

6 - Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e 

pensionistas. 

II - GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1 - Relatório de governança corporativa.     2 - Planejamento. 

3 - Relatório de gestão atuarial.          4 - Código de ética da instituição. 

5 - Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor.    6 - Política de 

investimentos.;   7 - Comitê de Investimentos.     8 - Transparência. ;   

 9 - Definição de limites de alçadas.       10 - Segregação das atividades. 

11 - Ouvidoria.  12 - Qualificação do órgão de direção. 13 - Conselho Fiscal.       14 - Conselho 

de Administração. 15 - Mandato, representação e recondução.    16 - Gestão de pessoas. 

III - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

1 - Plano de ação de capacitação. 

2 - Ações de diálogo com os segurados e a sociedade. 

Dando prosseguimento a pauta, o Senhor Superintendente INFORMA que encontra-se em 

fase de  estudo  a REFORMA ADMINISTRATIVA do PIRAPREV. 

A atual estrutura administrativa está defasada, posto existir hoje apenas 03 funções de 

confiança na estrutura funcional (Superintendência, Coordenadoria Financeira e 

Coordenadoria Administrativa e de Seguridade). 

O Ministério da Previdência vem acertadamente aumentando os instrumentos de controle dos 

RPPS com prestações de contas minuciosas, à reboque do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Informações passaram a exigibilidades mensais e bimestrais junto aos órgãos 

fiscalizadores tanto externos quanto internos, a exemplo Comitê de Investimentos, Conselho 

Administrativo e Conselho Fiscal. A demanda cresceu vertiginosamente nestes 07 anos de 

criação da autarquia fazendo-se necessário esforço hercúleo por parte da atual equipe para 

cumprimento de prazos, inclusive. Necessário se faz a criação de funções auxiliares através 

de cargos efetivos e desmembramento da Coordenadoria Administrativa e De Seguridade, por 

exemplo. Tão logo o esboço esteja concluído, será marcada reunião específica para análise da 

matéria, após o que será remetido Projeto de Lei à Egrégia Câmara Municipal. A iniciativa foi 

tida como pertinente pelos pares do Conselho Administrativo, que aguardam os esboços para 

apreciação, enaltecendo o trabalho árduo da restrita equipe do IPSPMP-PIRAPREV que tem 

se desdobrado visando a manutenção do excelente padrão de atendimento aos segurados e 

seus dependentes. Passou o Senhor gestor a apresentar os dados econômico-financeiros, já 

objeto de apreciação por parte do Comitê de Investimentos, em reunião ordinária realizada 

em 08 de maio p.p.: 

 

Evolução da Taxa SELIC 

 



 
 

Foi apresentada a evolução dos índices IMA nos meses de março e abril de 2015: 

 
 

 

 
 

Foi apresentado Boletim de Caixa consolidado com as receitas patrimoniais advindas da 

rentabilidade aferidas no bimestre, sendo R$ 545.140,08 referente ao segmento de Renda 

Fixa e R$ 219,564,65 no segmento de Renda Variável: 



 
 

 

A Carteira de investimentos foi analisada pelo Comitê de Investimentos em reuniões 

ordinárias ocorridas em abril (referente ao movimento de março) e Maio (referente ao 

movimento de abril) tendo sido as movimentações dos investimentos tidas como conforme e 

aprovadas POR UNANIMIDADE. 



Os fundos de investimento que compõe a certeira de investimento do IPSPMP-PIRAPREV 

foram analisados por categoria, resultando análises individuais por benchmark.  

Houve enquadramento integral aos limites determinados na Resolução do Conselho Monetário 

Nacional Nº 3.922/2010, bem como aos parâmetros preestabelecidos na Política Anual de 

Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV e apresentaram a seguinte performance: 

 

 

A DÉBITO A CRÉDITO  VALOR 

CX FI Brasil IRFM 1 CX Brasil IMAB 5 TP RF LP 1.000.000,00 

Itau Institucional Rf DI FI CX FI Brasil 2024 IV TP RF 1.000.000,00 

Itau Institucional Rf DI FI CX Brasil IMAB 5 TP RF LP 228.628,48 

Itau Investment Grade RF 

Crédito Privado FICFI 

CX Brasil IMAB 5 TP RF LP 308.726,41 

CX Brasil IMAB 5 TP RF LP FI CX Brasil IPCA XVI RF Credito 

Privado 

430.000,00 

 

 

 



 

 

 
 

Findas as explicações, o Senhor Gestor passou a palavra a Senhora Rosalina, também 

Coordenadora Administrativa e de Seguridade do IPSPMP PIRAPREV, a qual deu ciência das 

aposentadorias concedidas e dos contratos de licitação (serviços e bens) realizados no 

período os quais, tidos e achados conforme, foram aprovados pelos membros do Conselho 

Administrativo: 

Benefícios previdenciários 

Portaria 97 – Terezinha Mateus 



Portaria 98 – Mário Gabriel 

Portaria 99 – Benta Alves Lopes 

Contratações: 

Processo 05/2015 – Serviços de Assessoria Jornalística 

Processo 06/2015 – Design e programação do web-site 

Processo 07/2015 – Aquisição de 01  calculadora financeira HP 12C 

Processo 08/2015 – Aquisição  de 01 Notbook  

Processo 09/2015 - Empresa especializada em  criação, diagramação, arte final e impressão 

do informativo 

Após, 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, passou a deliberar: 

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 também, 

considerando que mediante os cenários, foi proposto pelos membros do Comitê de 

Investimento a manutenção do portfólio de investimentos em reunião lavrada em ata datada 

de 08 de maio de 2015, por UNANIMIDADE aprovaram os atos administrativos, as diretrizes 

para os investimentos e alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV. 

Nada mais havendo a tratar por hora eu, Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP 

PIRAPREV, lavrei a presente ata que segue, após lida e achada conforme, segue pelos 

presentes assinada.  

Piracaia, em 22 de maio de 2015. 

 

 

 

IPSPMP PIRAPREV       Osmar Giudice 
         Superintendente 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO. 

  

    Maria Nazaré Leite de Oliveira............................................................... 

    Rosalina Carvalho de Melo Fialho............................................................ 

    Nelson Chagas............................................................................................. 

    Vera Lúcia Ferreira Camargo................................................................... 

 


