
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 Vera Lúcia Ferreira Camargo, Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Luizelena Patrício de O. Barbosa, 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 acerca de sua participação no 49º 

Congresso Nacional da ABIPEM e III CNPP- Congresso Nacional De Pesquisa Previdenciária 

O 49º Congresso Nacional da ABIPEM apresentou-se como uma excelente oportunidade para os 

Gestores adquirirem conhecimento técnico e gerencial e atualizarem-se 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, apresentou-se como 

outro grande mecanismo do conhecimento. Participou o Senhor gestor dos seguintes painéis:  

 O Controle de Riscos na Gestão dos RPPS: O Papel do Novo DRAA e da Regulamentação 

como investidores Qualificados; 

 Orientação, Supervisão e Acompanhamento dos RPPS: Aspectos Gerais da Atuação do MPS; 

 A Compensação Previdenciária e os Regimes Próprios de Previdência Social; 

 Perspectiva do RPPS no Atual Cenário Econômico; 

 A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

 O Controle de Riscos na Gestão dos RPPS: O Papel do Novo DRAA e da Regulamentação 

como investidores Qualificados; 

 O Desafio dos Juros em Ano de Ajustes e Investimentos em Infraestrutura: Desafios e 

Oportunidades e, 

 Construindo Tropas de Elite. 

O Senhor gestor trouxe, no que tange à apresentação quanto à regulamentação como investidores 

qualificados, a informação prestada pelo MPS na pessoa do Dr. Allex Albert Rodrigues, 

Coordenador Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos da alteração quanto ao 

RPPS ser considerado investidor qualificado. Deu ciência o dd. Coordenador do MPS que, por conta 

do envolvimento de determinados RPPS Brasil á fora, os mesmos passaram a constituir risco de 

imagem para a CVM. Assim, a CVM-Comissão de Valores Mobiliários outorgou ao MPS autonomia 

para definir como os RPPS passarão a ser considerados e enquadrados como investidores 

qualificados, uma vez que para a CVM o são os investidores detentores de patrimônio superior a 

R$ 1.000.000,00 . O MPS definiu em norma a ser publicada e a vigorar a partir de 01/07/2015 que 

serão denominados e enquadrados como investidores qualificados os RPPS detentores de CRP 

válido e patrimônio de R$ 40.000.000,00. O Senhor superintendente, aproveitando o ensejo da 

presença maciça do MPS no evento, reuniu-se com o próprio Dr. Allex manifestando sua 

indignação, uma vez que o PIRAPREV é detentor de TODOS os requisitos solicitados pelo MPS, a 

saber, CRP validado pela 40ª vez de forma administrativa, TOTALIDADE dos membros do Comitê 

de Investimentos certificados pela ANBIMA, sendo 05 CPA 10 e 01 CPA 20,; Política de 

Investimentos, Política de Responsabilidade Social, Código de Ética, WEB-SITE, Portal da 

Transparência, Cartilha dos Direitos Previdenciários, Informativo Previdenciário, contas 

aprovadas pelo TCE-SP e MPS em auditoria direta dos últimos 05 anos, dentre outros requisitos 

atendidos. O Senhor gestor questionou acerca de qual foi o critério adotado pelo MPS para 



realizar esta linha de corte, que penaliza os RPPS de pequeno porte, uma vez que a maioria dos 

fundos de investimento existentes no mercado financeiro é destinada a investidores 

qualificados/institucionais. O Sr. Alex mencionou que “Piracaia logo atingirá o patamar necessário 

ao enquadramento posto já sermos detentores de Patrimônio da ordem de R$ 36.000.000,00” e 

que a princípio não concordou com o limite estabelecido pelo MPS, não sabendo explicar os 

critérios adotados. O Senhor gestor questionou ainda que esta atitude por parte do MPS é 

contraditória, uma vez que o MPS cobra o cumprimento das metas atuariais, o que o novo 

regramento imposto dificulta ainda mais a margem de movimentação da gestão dos ativos, 

principalmente aos RPPS de pequeno porte, posto que o limite empurra os RPPS aos fundos de 

investimento destinados ao varejo estes, detentores de taxa de administração maior. O 

representante do MPS não ofertou réplica. Os pares do CMP questionaram o Sr. Gestor das 

implicações ao PIRAPREV destas medidas, no que o Senhor Gestor deu ciência de será considerado 

Investidor Qualificado para os fins da normatização estabelecida pela CVM- Comissão de Valores 

Mobiliários, o RPPS QUE ATENDA CUMULATIVAMENTE: 

1- Ter CRP vigente; 2- Possua recursos de R$ 40.000.000,00; 3- Comprove o efetivo 

funcionamento do Comitê de Investimentos; 4-Tenha aderido ao Pró-Gestão RPPS; 5- Poderão 

continuar a receber aportes os fundos de investimentos em operacionalização na data base 

31/07/2015, 6- Vedação de ingresso em fundos de investimentos destinados a investidores 

qualificados. 

Ou seja, apenas pelo fato de não sermos detentores de patrimônio mínimo, o IPSPMP PIRAPREV a 

partir de 01/07/2015 perderá o status de investidor qualificado sendo impedido de aportar 

recursos em novos fundos de investimentos destinados aos investidores qualificados podendo, 

todavia, manter e continuar aplicando nos fundos dos quais somos cotistas na data de 30/06/2015. 

Mediante os fatos, a gestão tomou as providencias necessárias à adequação da carteira, abrindo 

possibilidades de investimento, ampliando o leque de opções e reestruturando os fundos 

existentes, com o intuito de permitir espaço para movimentação da carteira sem ofensa a nova 

normativa do MPS. 

Após serem analisados os cenários micro e macroeconômicos, a Política de Investimento 2015, a 

Resolução do Conselho Monetário Nacional 3922/10, o fluxo do ativo versus passivo constante da 

Avaliação Atuarial 2015, os Regulamentos, Lâminas e Prospectos dos FI, foi realizada a seguinte 

realocação dos ativos: 

 

Saída 

 

Entrada  

BB Prev. IRFM 1                     (Aporte)  2.346.093,70 

BB Prev. IRFM 1                     (20.101-4)  300.000,00 

BB Prev. Idka2 TP                 (20.101-4)  3.479.298,52 

BB Prev. Idka2 TP                  (Aporte)  1.121.439,92 

BB Prev. RF Perfil FICFI        (20.101-4)  3.124.139,65 

Caixa Fi. Brasil IRFM-1 TP  96.579,87 

  10.467.551,66 

   

BRADESCO Institucional FIC FI RF Ima B (Aporte) 3.467.533,62  

SANTANDER FIC FI Ima B TP RF 500.000,00  

Itaú Institucional Alocação Dinâmica 6.500.018,04  

 10.467.551,66  

Considerando as informações ofertadas pelo Sr. Gestor, os pares do Conselho agradeceram a 

agilidade da unidade gestora em promover as adequações necessárias e, após apreciação 

documental, por unanimidade aprovaram a realocação da carteira promovida. 



Passou o Senhor gestor a dar ciência dos principais outros tópicos relevantes: A Compensação 

Previdenciária e os Regimes Próprios de Previdência Social, onde o destaque ficou por conta da 

conceituação quanto a Compensação Previdenciária: o COMPREV é um Benefício? Não: trata-se de 

um ressarcimento, uma indenização e, como tal (indenização) deveria ser corrigido pelo IPCA+6% 

a.a., ou seja, o RPPS deveria ter os valores corrigidos por índices praticados no mercado 

financeiro. Já no que tange às Perspectivas do RPPS no Atual cenário Econômico, painel 

orquestrado de forma inédita por 3 consultorias de investimento, SOMMA, RISKOFFICE e 

Crédito & Mercado, as quais dissertaram acerca do desafio dos gestores na busca de melhores 

alternativas de investimento; da construção da carteira de investimentos em face da meta 

atuarial e Cenários micro e macroeconômicos; do receio do mercado sobre o poder do Brasil 

quanto ao cumprimento das metas fiscais, receio este já embutido na curva de juros; que os juros 

dos títulos americanos devem subir até dezembro e que, como a 7 anos juros tais encontram-se 

congelados, não se sabe dizer quais os efeitos colaterais que o Brasil terá; quanto à questão do 

racionamento de energia elétrica por conta da crise hídrica, fato tal impacta diretamente nos 

IMAs; os níveis dos reservatórios de 2015 estão iguais aos níveis de 2000, o que será da energia 

se não chover? Racionamento seria péssimo pra o governo pelo custo da energia às empresas e 

receio de novos investidores nesse cenário, que considerando os cenários o gestor deve focar OS 

PRTÓXIMOS DOIS ANOS EM TRAÇAR ESTRATÉGIA com a equação “limitação do MPS e 

Resolução do CMN” versus “gestão mais ativa” num cenário de IPCA + juros reais de 6% a.a. = 9% 

a.a. + 6% a.a. = 15% , com SELIC a 13%..... 

Também relevante as colocações do MPS no que se refere à nova contabilidade aplicada ao Setor 

Público, visão quase exclusivamente patrimonialista; que os Regimes Próprios não têm receita mas, 

sim, recursos vinculados para pagamento de obrigações futuras de pagamento de aposentadorias e 

pensões e, se não é detentor de receita, não pode sob-hipótese alguma ser tributado pelo PASEP, 

a exemplo da previdência complementar que isenta é da 

Os pares do Conselho debateram os temas e deu-se por satisfeitos com as informações recebidas, 

pelo que agradeceram. O Senhor gestor solicitou a análise de que, em eventos futuros de tal 

magnitude, onde são disponibilizados 03 painéis simultâneos, a inscrição de mais participantes, 

quer do Conselho Administrativo, Fiscal ou Comitê de Investimentos a fim de que se possa o 

Piraprev participar de todos os encontros promovidos que, como visto, apresenta excelente 

oportunidade de atualização e aprendizado, no que os pares do Conselho concordaram por 

unanimidade, em havendo disponibilidade financeira e orçamentária. Passou o Senhor gestor a 

apresentar a prestação de contas quanto aos investimentos relativa a Junho de 2015, abrindo os 

trabalhos apresentando o BOLETIM FOCUS do BC, de 05/06/2015 explicando o comportamento 

dos índices no período analisado, em especial o comportamento do IPCA x Taxa Selic: 

 

 
 



 

 

 

 
 

Na sequência, o senhor gestor apresentou 02 vídeos disponibilizados pelo Valor Econômico, a 

saber, “PIB do 1º trimestre indica que recessão mal começou” (postado na data de 02/06/2015) e 

“Cresce aposta em alta dos juros nos EUA” (postado em 05/06/2015). Após a apresentação, os 

membros discutiram profundamente os temas abordados pelas reportagens, concluindo que o 

processo de recuperação da economia brasileira é lento, turbulento e que os impactos políticos 

afetam adversamente o mercado financeiro, assim como fazem os movimentos internacionais. 

Passou o senhor gestor a seguinte abordagem: Por dentro do Cenário. Apesar de ter sido 

interrompida por conta de um feriado, a semana foi marcada pela divulgação de importantes 

indicadores que nos ajudam a entender não só o cenário atual da economia, como também o que 

está por vir. Fechando a safra de dados de confiança calculados pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), foi divulgado o indicador do setor de Serviços.  A queda de 22,1% na comparação interanual 

de maio representa uma moderação em relação aos dois meses anteriores, quando o recuo chegou a 

ser equivalente a 28,2%. Ainda que este índice possa ser interpretado como um sinal de que a 

queda será menos pronunciada daqui em diante, é importante ressaltar que todos os dados de 

confiança seguem em patamares historicamente baixos. Conforme esperado, a PNAD Contínua 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) mostrou um aumento da taxa de desemprego em 

abril, que alcançou 8,0% após encerrar o ano de 2014 em 6,5% nos índices sem ajuste sazonal. No 

conjunto de dados também se destacaram aqueles relativos à venda de veículos e à produção 

industrial. Segundo a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), 

houve uma queda de 1,4% na venda de veículos em maio na comparação mensal e de 27,5% quando 

comparado ao mesmo mês do ano anterior (série dessazonalizada para o dado mensal e sem ajuste 

sazonal para a comparação interanual).  O relatório mensal da produção industrial mostrou recuo 

de 1,2% na margem em abril, o que foi ligeiramente melhor do que o esperado pelo mercado. No 

entanto, tendo em vista a retração dos diferentes setores industriais, bem como outros 

indicadores antecedentes e coincidentes decepcionantes, revisamos nossa projeção de Produto 

Interno Bruto (PIB) para 2015 de uma queda de 1,2% para 1,5%, e de uma expansão de 0,5% para 

0,4% em 2016. O Banco Central do Brasil (BCB) decidiu, por unanimidade, aumentar a taxa Selic 

em 50 pontos base (pb) para 13,75% ao ano, em linha com o esperado pelo mercado. A manutenção 

do comunicado pode ser interpretada como um sinal de que o ciclo de alta ainda não alcançou seu 

fim e, por esta razão, acredita-se que ainda haverá um aumento de 25 pb na reunião de julho, com 



a taxa Selic alcançando 14,0% e permanecendo neste nível até o início de 2016. A divulgação da 

ata desta reunião e do Relatório de Inflação (RI) será de suma importância para a manutenção ou 

reavaliação da nossa trajetória esperada para os juros. As taxas dos contratos futuros mais 

curtos, como os com vencimento em janeiro de 2016 e janeiro de 2017, subiram 22 e 34 pb, 

respectivamente. Na parte mais longa da curva as taxas também avançaram devido à alta da curva 

de juros dos títulos americanos (Treasuries), que reagiram à divulgação de dados mais fortes da 

economia norte americana. 

 

 
 

Em resumo, na ausência de maiores desenvolvimentos no cenário político, os dados decepcionantes 

e a decisão de política monetária se tornaram o centro das atenções. Com a deterioração da 

atividade, que deve alcançar seu pior momento no segundo trimestre, e a manutenção do ciclo 

contracionista na política monetária, cristaliza-se um cenário negativo para a atividade, porém sem 

alívio para a inflação no curto prazo. Após uma forte valorização do dólar na semana passada, a 

cotação da moeda americana recuou e encerrou a semana com uma queda de 0,89% a 3,151 

R$/US$. A perspectiva da continuidade do ciclo de aperto monetário promovido pelo Banco 

Central Brasileiro (BCB) e a entrada de fluxo de recursos, principalmente das emissões de títulos 

no mercado internacional, contribuíram para este recuo. 

 

 
 

 

O Ibovespa fechou a semana praticamente no mesmo patamar da semana anterior.  O destaque 

mais relevante foi a emissão de títulos no exterior pela Petrobras, com bonds no valor de US$ 2,5 



bilhões e yield (rendimento) de 8,45%, com vencimento de 100 anos.  Apesar de o valor ser 

pequeno para uma empresa no tamanho da Petrobras, a emissão tem um valor simbólico relevante – 

alguns analistas acham que a empresa emitiu títulos a um custo elevado, mas é fato que ela 

mostrou que existe mercado para suas emissões no exterior após o balanço de 2014. A taxa de 

desemprego dos Estados Unidos registrou leve alta em maio, passando de 5,4% para 5,5%, 

segundo dados divulgados nesta sexta-feira (5) pelo Departamento do Trabalho do país. A 

pesquisa estimou em 8,7 milhões o número de desempregados no país, estável em relação ao mês 

anterior. Já o número de desempregados "entrantes" – aqueles que nunca trabalharam – cresceu 

em 103 mil em maio. No mês, foram criados 280 mil novos postos de trabalho, principalmente em 

serviços profissionais, lazer e serviços de saúde. O emprego no setor de mineração continuou a 

recuar. A alta no desemprego, apesar da criação de vagas, veio por conta da entrada de 397 mil 

pessoas no mercado de trabalho. Grupos. Entre os grandes grupos de trabalhadores, a pesquisa 

não apontou variações significativas nas taxas de desemprego na passagem de abril para maio. As 

taxas para homens e mulheres permaneceram, ambas, estáveis em 5%. Entre adolescentes, ficou 

em 17,9%. Entre os negros, o desemprego ficou em 10,2%, enquanto a taxa entre os brancos foi de 

4,7%. A taxa entre asiáticos ficou em 4,1%, e entre hispânicos, em 6,7%.Exportações da China em 

maio caem 2,5% ante ano anterior. Queda foi menor que a esperada pelo mercado.  Importações 

caíram 17,6% no mesmo período. 

Da Reuters 

As exportações da China em maio caíram 2,5% em dólares na comparação com o ano anterior, uma 

queda menor do que a esperada pelo mercado, enquanto as importações tombaram 17,6%. 

Isso deixou o país com um superávit comercial de US$ 59,49 bilhões no mês, informou nesta 

segunda-feira a Administração Geral de Alfândega. Economistas consultados pela Reuters 

esperavam que as exportações em maio recuassem 5% ante o ano anterior, após uma 

surpreendente queda de 6,4% em abril, e projetavam que as importações caíssem 10,7%, contra 

recuo de 16,2% em abril.  

Taxa de juros doméstica impacta. 

A tendência de elevação da taxa de juros, “vai impedir segmentos importantes do comércio” como 

o setor de automóveis, móveis e eletrodomésticos e vestuário. “Depende de crédito [a compra 

desses itens]. Com o alívio na inflação, o consumidor vai conseguir recuperar um pouco o poder de 

compra, mas o crédito não vai permitir que assuma endividamentos para consumo de móveis, 

eletrodomésticos e automóveis”, analisou. “Se a Selic subir, os bancos vão elevar as taxas de 

juros”.  

O cenário do ponto de consumo de duráveis não é nada bom, mas pelo menos tem um alívio sensível. 

“A tendência daqui para frente é que essa situação pare de piorar”, concluiu. A CNC prevê uma 

queda de 0,4% no varejo neste ano, enquanto a queda, considerando também o setor de automóveis 

e material de construção pode chegar a 6%, o pior resultado em toda a série histórica do 

indicador, iniciada em 2004. Perdas da poupança em 2015 chegam a R$ 32,28 bilhões em maio. 

Pelo quinto mês seguido, retiradas na caderneta superaram os depósitos. Apenas em maio, saída 

líquida foi de R$ 3,2 bilhões, informou o BC. As perdas da caderneta de poupança já somam R$ 

32,28 bilhões em 2015, informou nesta sexta-feira (5) o Banco Central.  

Apenas em maio, houve saída líquida de recursos (retiradas menos depósitos) de R$ 3,2 bilhões, o 

pior resultado para o mês dentro da série histórica do BC, que começa em 1995. Foi o quinto mês 

seguido em que as retiradas superaram os depósitos no país. Entretanto, a perda de maio foi a 

menor do ano: em abril, foi de R$ 5,85 bilhões e, em março, de R$ 11,43 bilhões – este o maior 

saque de recursos da poupança para todos os meses, considerando a série histórica do BC.  

Em maio, de acordo com o Banco Central, foram depositados R$ 153,23 bilhões nas cadernetas de 

poupança. Entretanto, as retiradas foram superiores: R$ 156,43 bilhões. Por isso a perda de R$ 



3,2 bilhões no mês passado. No total, o volume de recursos aplicados na poupança ao final de maio 

era de R$ 648,77 bilhões, um pouco acima do registrado um mês antes (R$ 648,30 bilhões).  

No fim do ano passado, porém, o estoque de recursos era de R$ 662,7 bilhões.  

A evasão de valores da mais tradicional modalidade de investimentos do país acontece em um 

momento econômico difícil: de alta da inflação, dos juros, dos impostos e, também, do 

endividamento das famílias. Na quarta (3), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central decidiu subir os juros básicos da economia de 13,25% para 13,75% ao ano, um novo 

aumento de 0,50 ponto percentual. Foi a sexta elevação consecutiva da taxa Selic, que atingiu o 

maior patamar desde agosto de 2006, ou seja, em quase nove anos – quando estava em 14,25% ao 

ano. A poupança tem perdido atratividade frente a outros investimentos. Isso ocorre porque o 

rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto com a Selic. Já o rendimento das cadernetas, 

quando a taxa de juros está acima de 8,5%, está limitado em 6,17% ao ano mais a variação da Taxa 

Referencial (TR). Especialistas avaliam que, independentemente do rendimento, a caderneta de 

poupança ainda pode ser uma boa opção de investimento em alguns casos. Pode ser uma boa 

alternativa, por exemplo, para pequenos poupadores (com pouco dinheiro guardado), para pessoas 

que buscam aplicações de curto prazo (poucos meses) ou que procuram formar um "fundo de 

reserva" para emergências – uma vez que não há incidência do Imposto de Renda. Nos fundos de 

investimento, ou até mesmo no Tesouro Direto (programa do governo de compra de títulos públicos 

pela internet) há cobrança do imposto de renda e, na maior parte dos casos, de taxa de 

administração.  

Nos fundos de investimento e no Tesouro Direto, o IR incide com alíquota regressiva, ou seja, 

quanto mais tempo os recursos ficarem aplicados, menor é o valor da alíquota incidente no resgate. 

A Rentabilidade versus índices aponta que o cenário atual impossibilita o cumprimento da meta 

atuarial: 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Analisados os relatórios de rentabilidade dos fundos de investimento, os produtos entregaram o 

benchmark: 



 
 

 

Findas as explicações, 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 10 de junho de 

2015, os membros do conselho administrativo 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 30 de junho de 2015. 

 

IPSPMP PIRAPREV       Osmar Giudice 
         Superintendente 

CONSELHO ADMINISTRATIVO. 

    Luizelena Patrício de Oliveira Barbosa................................................. 

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

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

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

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



 

 


