
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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 e 

Rosalina Carvalho de Melo Fialho bem como o Senhor Nelson Chagas e o senhor Osmar 

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

Osmar, Superintendente do IPSPMP Piraprev agradeceu a presença de. Iniciando , 

apresentada a pauta, Bom dia Mercado; Resenha Econômica Maio; Posição dos Investimentos; 

Atos da Gestão. 

BOM DIA MERCADO 

 

 
 

O mercado financeiro permanece à mercê do noticiário político nacional. No cenário externo, 

O risco do "BREXIT" deve manter a cautela nos mercados globais até o plebiscito que 

decidirá pela saída ou permanência do Reino Unido na UE, na 5ªF, 23/06/2016.  

Aqui, a tensão é reforçada pela decisão do Rio de decretar estado de calamidade pública, que 

tende a levar os demais Estados a aumentarem a pressão para obter ajuda financeira da União 

ou conseguir condições mais vantajosas na renegociação das dívidas com o governo federal. 

... Francisco DORNELLES, que vinha defendendo uma moratória de dois anos para pagar os 

juros da dívida, jogou pesado, colocando o governo federal contra a parede às vésperas dos 

jogos olímpicos, em agosto. 

... Segundo o Globo, a ajuda de R$ 2,9 bilhões ao Rio foi previamente acertada pelo 

governador com TEMER, em reunião no Jaburu, na semana passada.  

Mas o presidente interino foi surpreendido pelo decreto, na 6ªF. 

... A ideia era liberar o dinheiro apenas depois de um acordo de renegociação das dívidas de 

todos os Estados. 

... Uma reunião dos secretários estaduais de Fazenda com técnicos do Tesouro para discutir a 

questão está marcada para hoje (10h). À tarde, os governadores encontram-se com 

MEIRELLES e depois com TEMER (15h). 

... O Planalto teme que outros governadores reivindiquem o mesmo tratamento, e é claro que 

eles vão, acha que DORNELLES errou na sua estratégia e avalia que isso poderá acabar 

inviabilizando o repasse federal. 

... Evidentemente, não há recursos suficientes para conceder isonomia aos demais Estados, e 

agora cabe a TEMER convencer os governadores da situação mais crítica do Rio e, talvez, do 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais.  



... De todo modo, qualquer ajuda adicional a esses Estados dará mais força de pressão aos 

governos estaduais na renegociação de suas dívidas com a União. Se não já havia cálculo 

preciso do impacto, virou uma caixa preta. 

... Cada vez vai ficando mais claro que o déficit fiscal de R$ 170,5 bilhões deste ano poderá 

ser atingido, e que a equipe econômica terá dificuldades de entregar um resultado melhor, 

como o mercado esperava. 

CALAMIDADE - Juristas discordam da decretação do estado de calamidade pública no Rio, 

que só é previsto na Constituição para casos de desastres naturais.  

Mas a situação financeira do Estado é falimentar. 

... Os R$ 2,9 bilhões que a União prometeu repassar não chegam nem perto de solucionar a 

crise fiscal do Rio, mal dão para pagar dois meses de folha e gastos com previdência, que 

somam R$ 2 bilhões ao mês.  

O Rio tem um déficit em suas contas estimado em R$ 19 bilhões e uma dívida que já atinge R$ 

102 bilhões.  

Só em juros para os credores, deve pagar este ano R$ 10 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões para a 

União. 

... Sem dinheiro e sem crédito na praça, o Rio já deu calote de R$ 14 milhões em duas 

instituições estrangeiras, no mês passado, e há forte risco de se tornar inadimplente também 

com os bancos públicos (BNDES, Caixa e BB).  

URGÊNCIA - A renegociação das dívidas dos Estados com a União é uma pauta emergencial, 

não só pela situação dramática de alguns entes federativos, mas pelo prazo que o STF deu 

para um acordo entre as partes. 

... Até dia 27, na próxima semana, têm de chegar a um acordo sobre o índice que deve incidir 

no serviço da dívida. 

... Dez Estados seguiram Santa Catarina e ganharam naquela Corte liminares para calcular o 

débito com juros simples, e não com juros compostos, o que representa perdas 

extraordinárias para os cofres públicos. 

... A União deixa de receber por mês entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões com a suspensão do 

pagamento. 

... A equipe econômica está disposta a negociar uma solução para o endividamento, mas não 

aceita a suspensão dos pagamentos e exige medidas de contenção de gastos dos governos 

estaduais, em contrapartida. 

... A proposta da Fazenda limita os descontos a R$ 160 milhões por mês, o que daria uma 

redução de pagamentos de até R$ 1,92 bilhão por ano a cada Estado, com impacto estimado 

entre R$ 27 bilhões e R$ 29 bilhões. 

... Mas, na última reunião com o Tesouro, os secretários de Fazenda não aceitaram a proposta 

de um desconto gradual nas parcelas mensais, que começaria em 100% e diminuiria até chegar 

a zero, após 18 meses. 

... Segundo o Estado, a área política do governo já defende a suspensão dos débitos dos 

Estados por dez meses. 

TUDO, MENOS DILMA (DE VOLTA) - O mercado até parece que riscou Brasília do mapa, 

ignorando solenemente as denúncias que atingem o PMDB e o governo provisório, dando a 

TEMER todos os benefícios da dúvida. 

 
 

 

 

 



... Na 6ªF, mais uma vez, os ativos só tiveram olhos para o exterior, refletindo o alívio da 

percepção de risco com a impressão de que o Reino Unido pode acabar ficando na UE, no 

plebiscito da próxima 5ªF. 

... A interrupção da campanha do BREXIT, com o assassinato da deputada JO Cox, garantiu 

forte queda do DÓLAR em escala global e, por aqui, a moeda americana não fugiu à regra, 

fechando em baixa de 1,27%, a R$ 3,4214. 

 

 
 

Até a 5ªF, dia do plebiscito no Reino Unido, que está confirmado, o mercado deve continuar 

vivendo de incertezas, embora as últimas pesquisas apontem para riscos menores de o Reino 

Unido deixar a UE. 

... Acompanhamento feito pelo DEUTSCHE BANK mostra que a chance de os britânicos 

permanecerem cresceu de 61% para 66%, com a população sensibilizada pela morte da 

deputada contrária à saída do bloco. 

... Três dias depois do assassinato, as campanhas políticas foram retomadas neste domingo.  

... Às vésperas do referendo, DRAGHI fez um apelo na 6ªF pela unidade da Europa.  

... O sentimento de que a ruptura parece menos improvável melhorou o astral dos negócios, na 

6ªF, com o investidor dispensando a segurança do DÓLAR, que caiu contra o IENE 

(104,22/US$) e o EURO (US$ 1,128). 

... Entre os motivos internos do câmbio mais apreciado está o discurso de ILAN, que vem 

sendo comprovado na prática, de que o mercado pode flutuar mais à vontade, desde que não 

cometa excessos de volatilidade. 

... Também as evidências de que o FED tardará para subir o juro justifica a manutenção do 

dólar perto de R$ 3,40. 

... Ainda na 6ªF, especialistas identificaram um fluxo positivo pela via comercial, com vendas 

por exportadores. 

CAI NÃO CAI - Apesar da tendência de baixa do dólar, que esvazia a pressão da inflação e dá 

maior margem de manobra para o COPOM baixar o juro, o mercado começa a duvidar das 

chances de um corte ainda este ano. 

... Esta avaliação está muito longe de ser unânime entre os analistas, mas começa a chamar a 

atenção, diante da resistência das pressões inflacionárias em patamares elevados e do cenário 

fiscal ainda muito nebuloso. 

... Amanhã (3ªF), é importante conferir o IPCA-15 de junho. 

Mas, ao contrário de outros indicadores, para esse é esperada desaceleração, para 0,52%, 

contra 0,86% em maio, de acordo com os cálculos do BRADESCO. 

... Hoje, a FOCUS (8h30) pode reproduzir a novidade da ata do COPOM, que projetou o IPCA 

no centro da meta (4,5%) em 2017.  

Só aumenta o suspense pelo que trará o Relatório Trimestral de Inflação no fim do mês. 

 



... Está praticamente eliminada pelo mercado a aposta de que o ciclo de desaperto da SELIC 

comece em julho. 

... Na 6ªF, o salto do IGP-M da primeira para a segunda prévia de junho, de 0,68% para 1,33%, 

acionou o alerta de que a inflação observada no atacado não deve demorar para chegar até o 

consumidor na ponta final. 

... Do lado fiscal, as notícias veiculadas de que o Brasil repetiria em 2017 o déficit primário de 

R$ 170,5 bilhões previsto na meta de 2016 causaram algum estresse, mas foram desmentidas 

pela Fazenda. 

... "Não sei de onde vocês tiraram esse número, porque estamos rodando os modelos hoje", 

disse o secretário de Acompanhamento Econômico, MANSUETO Almeida, ampliando o alívio 

da ponta longa da CURVA DO DI. 

... Também a melhora da percepção de risco lá fora roubou prêmio deste trecho dos JUROS 

futuros.  

O contrato para janeiro/19 caiu de 12,59% para 12,54%, e o janeiro/21, de 

12,70% para 12,62%. 

... Já os outros vencimentos pouco oscilaram, com jan/17 a 13,785%, de 13,775%, e jan/18 a 

12,78%, de 12,77%. 

NA POLÍTICA - Problemas à vista surgem para TEMER na Câmara, com deputados da base 

aliada prometendo dificultar as votações do governo, irritados com a demora nas nomeações 

no segundo e terceiros escalões. 

... No Estadão, eles podem atrapalhar, hoje e amanhã, a análise da MP que amplia para 49% a 

participação de empresas estrangeiras no capital das companhias aéreas e da lei que altera as 

regras dos fundos de pensão. 

... São os deputados do "centrão" que estão reclamando, justamente o grupo de 220 

parlamentares de vários partidos (liderado por CUNHA), que é a principal base de 

sustentação política do governo TEMER na Casa. 

... Eles culpam GEDDEL, mas o fato é que há um excesso de demanda para oferta limitada de 

cargos, como na CAIXA ECONÔMICA, onde 57 nomes foram indicados por diferentes siglas 

para dez vice-presidências. 

... Enquanto isso, tucanos e petistas podem se unir para apoiar um nome contra o candidato do 

centrão para um mandato tampão até 2017, após o provável afastamento de CUNHA, em vias 

de cassação do seu mandato. 

... Eduardo CUNHA dá entrevista amanhã (3ªF), com a possibilidade de renúncia e delação 

premiada no radar 

... No Senado, o plenário deve votar amanhã (3ªF) a ampliação do supersimples.  

Já na 4ªF, RENAN, sem apoio dos seus pares, tanto na oposição quanto de aliados, deve 

arquivar pedido de impeachment de JANOT. 

...O projeto do pré-sal está na pauta desta semana da Comissão Especial, mas pode ser 

novamente adiado, em função da semana mais curta no Congresso, sem sessões a partir de 4ªF 

por causa das festas juninas. 

LAVA-JATO - O ministro TEORI Zavascki (STF) homologou a delação de Fábio CLETO, ex-

vice-presidente da CAIXA, que derrubou o ministro HENRIQUE Alves do Turismo e deve 

implicar GEDDEL Vieira Lima e CUNHA. 

... Além de GEDDEL, outro ministro de TEMER está implicado em denúncias: MENDONÇA 

Filho (Educação), com pedido de investigação por indícios de recebimento de propina desde 

quando era deputado federal 

... A prioridade zero de TEMER, segundo um interlocutor do presidente interino, é impedir 

que a Lava-Jato chegue ao Planalto.  

Por isso, ele teria pedido aos ministros implicados para se anteciparem e pedirem para sair. 

... Ainda no fim de semana, o ministro PADILHA negou a informação de que teria seus bens 

bloqueados a pedido do Ministério Público Federal por ação de improbidade, que, segundo ele, 

"não deve prosperar". 

 



... Fora da Esplanada, não passou em branco na 6ªF a nomeação para a Secretaria Nacional de 

Futebol de Gustavo PERRELLA, dono de helicóptero que foi apreendido com 445 quilos de 

cocaína, em 2013. 

... Na revista IstoÉ, LÉO Pinheiro (OAS) oferece na delação provas de que LULA teria feito 

tráfico de influência para a empreiteira no exterior em troca de favores, como obras no sítio 

de Atibaia e no tríplex do Guarujá. 

... Já AÉCIO Neves foi relacionado por Pedro CORRÊA (PP) ao esquema de pagamento de 

propinas na PETROBRAS, pela primeira vez, fruto da indicação de Irani VARELLA para a 

Diretoria de Serviços, no governo FHC. 

... No STF, foi retirada da pauta a discussão sobre a mudança em regra que permite prisão 

após julgamento na segunda instância, marcada para esta 4ªF, diante de pressões de que isso 

poderia esvaziar a Lava-Jato. 

PETRÓLEO - Também respondeu pelo alívio nas tensões do mercado. O barril não conseguiu 

resgatar os US$ 50, mas esbanjou vigor com o dólar enfraquecido pela esperança de que os 

britânicos fiquem na UE. 

... Na NYMEX, o WTI disparou 3,83%, para US$ 47,98. Na ICE, o BRENT arrancou 4,19%, a 

US$ 49,17. A commodity ignorou até mesmo a terceira alta semanal no número de poços e 

plataformas em atividade nos EUA. 

... Ainda entre as commodities, o COBRE faturou o câmbio e subiu 0,30% na LME, para US$ 

4.552 por tonelada. 

... Só as bolsas em NY não extravasaram otimismo, porque estavam sob o domínio da 

volatilidade relacionada ao vencimento quádruplo ("quadruple witching"), na 6ªF.. 

Ainda a APPLE serviu de estraga-prazer. 

... A ação caiu 2,28%, após a China proibir a venda de dois modelos de iPhone por violação de 

patente de design . Reduto das high techs, foi o Nasdaq que mais sentiu o peso da notícia, 

recuando 0,92%, a 4.800,34 pontos. Já o DOW Jones (17.675,16 pontos) e o S&P 500 

(2.071,22 pontos) recuaram 0,33% cada um no último pregão. 

YELLEN - A presidente do FED apresenta esta semana o relatório de política monetária ao 

Comitê Bancário do Senado (amanhã) e da Câmara (4ªF). Apesar da recente coletiva, o 

mercado nunca se cansa de ouvi-la. 

... A expectativa é de que ela mantenha o discurso do gradualismo do FED, que já provoca um 

racha interno, com parte dos diretores passando a defender que o juro americano só suba 

uma vez este ano, ao invés de duas. 

... Segundo o CME Group, a chance de alta do juro em qualquer reunião do FED em 2016 agora 

não chega a 30%. 

JAPÃO HOJE - As exportações japonesas recuaram pelo oitavo mês consecutivo em maio, 

11,3%, pressionadas pela valorização do IENE e desaceleração da economia mundial. 

Analistas previam queda menor, de 10,4%. 

Investimentos 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Foram apresentados também o Enquadramento Legal dos investimentos, o Informativo Mensal 

de Risco, o Desempenho dos RPPS e o Relatório Analítico dos Investimentos relativo ao mês 

de maio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



O Senhor Superintendente passou a discorrer acerca da Avaliação Atuarial 2016. O Estudo 

apurou a necessidade de adequação das alíquotas de contribuição patronais para o exercício 

de 2016 tanto para o custeio normal como para o custeio suplementar. Permanece inalterada a 

contribuição dos servidores ativos nos atuais 11%. 

Alterações tais se fazem necessárias por serem advindas das seguintes situações: 

 Mudança obrigatória da Tábua completa de Mortalidade elaborada pelo IBGE (2013) que 

detectou aumento da expectativa de vida dos brasileiros em ambos os sexos; 

 Nosso grupo funcional está mais velho e mais próximo da aposentadoria; 

 Não ocorreu ingresso de geração futura; 

 Reposição da Inflação relativa a 2014 na ordem de 6,41%; (todo e qualquer reposição de 

inflação ou aumento do valor das referências salariais corrigem TODO o passivo atuarial do 

RPPS) 

 Turbulência política no mercado financeiro brasileiro não proporcionou rentabilização nos 

níveis necessários. 

O Senhor Superintendente salientou que o custeio normal está inalterado desde março/2012 

por conta dos bons fundamentos da gestão previdenciária que absorveu o impacto da crise 

financeira global de 2013, a forte turbulência reflexo das eleições presidenciais brasileiras 

em 2014 e no curso de 2015 que findou com PIB negativo. 

O Cálculo Atuarial elaborado com a massa de dados de 31/12/2014 detectou: 

 

 
 

As alíquotas patronais necessárias ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS são: 
 

Tipo de Contribuição 

Alíquota praticada em 

2015 

% 

Alíquota necessária 

para 2016 

% 

 

Diferença 

% 

 

Custeio Normal 

 

13,02 

 

13,40 

 

(+) 0,38  

Custeio Suplementar 8,94 10,65 (+) 1,71 

 

Salientou que o custeio suplementar pode-se dar quer por alíquota suplementar sobre a folha 

de pagamento base de cálculo do salários de contribuição do funcionalismo, quer por aportes 

mensais fixos pré-estabelecidos, no que aguardamos o “De Acordo” do Executivo para 

autorizarmos o atuário realizar postagem junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social 

e edição de Decreto homologando a Avaliação Atuarial 2016. Foi feita apresentação física da 

Avaliação Atuarial página a página, a qual estará disponível no website tão logo homologada.  

Não restando dúvidas a ser dirimidas, deu ciência aos pares do Conselho que foi aprovada Lei 

Abertura Crédito Adicional Especial na seção de Câmara do dia 07 de junho de 2016, 

recepcionada no PIRAPREV em 20/06/2016 para os andamentos cabíveis, a saber, licitação da 

obra. Entende o senhor Superintendente solicitar que seja disponibilizada Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Piracaia em toda sua extensão, conjuntamente com o 

Departamento de Obras, a fim de que se proceda certame licitatório para a reforma do 



imóvel sede desta autarquia. Tal entendimento deste Superintendente prende-se ao fato de o 

IPSPMP-PIRAPREV não dispor de Comissão de Licitação e não determos expertise de ordem 

tal, licitação de obra, como é o caso da Prefeitura Municipal. A Previsão legal para a 

solicitação está contida na Lei Municipal nº 2522/2009, em seu artigo 105: O Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia-PIRAPREV para a execução de 

seus serviços, poderá ter pessoal requisitado dos Poderes Executivo e Legislativo municipais 

dentre seus servidores do quadro de provimento efetivo, estatutário, os quais serão 

colocados à sua disposição com todos os direitos e vantagens assegurados, garantias e 

direitos previstos em lei.Também foi dada ciência aos pares do Conselho Administrativo de 

que foi sancionado Decreto do Executivo Municipal que Prorrogada Vigência e Eficácia dos 

Conselhos por sete meses até 04 de dezembro de 2016, uma vez que o mandado encerrou-se 

em 04 de junho p.p. e entendemos não ser conveniente abertura de Processo Eleitoral para os 

Conselhos Administrativo e Fiscal durante o pleito para as Eleições Municipais que ocorrerá 

em outubro p.f. Que, mediante isso, deverá se Instaurar Comissão Eleitoral em Outubro 

constituída pelo Próprios Membros do Conselho Administrativo com Eleição no mês de 

novembro para posse em 04 de dezembro de 2016, dia em que vence o mandato dos atuais 

Conselhos. O Senhor gestor também explicou que as contas taxa de administração, sobra de 

custeio da taxa de administração, aporte e parcelamento, hoje operacionalizadas junto ao 

Banco do Brasil, passarão ao Banco Itau; que alteração tal é devida a necessidade de aferir 

maior celeridade e aprimoramento da gestão financeira e da tesouraria do PIRAPREV; que o 

Banco Itaú é detentor de parque tecnológico compatível às necessidades do dia-a-dia como 

pagamentos a fornecedores, que deixarão de ser feitos através de emissão de cheques e 

passarão a créditos nas contas cadastradas. Que os recursos existentes no BB serão 

aplicados no Itaú seguindo as premissas já aprovadas na PI 2016 e já referendadas pelo 

Comitê.O Senhor Superintendente, assim findas as explicações, tendo sido considerados 

suficientes os subsídios trazidos 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 referendada pelos membros do Comitê de 

Investimento a carteira de investimentos em reunião lavrada em ata datada de 10 de junho de 

2016, por UNANIMIDADE aprovaram as diretrizes para os investimentos e atos 

administrativos 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, pelos presentes 

assinada.  

 

Piracaia, em 21 de junho de 2016. 

IPSPMP PIRAPREV      Osmar Giudice ____________ 
        Superintendente 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

 

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

     

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

     

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

     

 


