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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min, nas dependências da Sede 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, ocorreu reunião ordinária do Conselho 

Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV. 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. Constatada a existência legal de quórum, o Senhor Superintendente inciou a 

reunião  agradecendo a presença de todos,  trazendo à pauta  o Ofício Circular nº 01/2018 exarado da 

Coordenadoria Financeira do PIRAPREV o qual manualiza o fluxograma da Tesouraria no que tange 

aos pagamentos dos Jetons aos Conselheiros, o que foi tido como de acordo e aprovado pelos 

presentes; na sequencia, a necessidade de que os pares entre si, elejam um primeiro e segundo vice-

presidentes para o Conselho Administrativo para substituição ao Presidente Titular, Sr. Lafaiete Fábio 

Tadeu em caso de impedimento do mesmo. Após deliberarem entre si, por unanimidade, os pares 

elegeram como Primeiro Vice Presidente o Sr. Julio Cesar Gama Ferreira da Rocha e, como Segundo 

Vice Presidente, o Sr. Luciano Afaz de Oliveira. Foram trazidos para apreciação os Processos de 

Licitação na modalidade de Dispensa nºs 05, 06,07 e 08, os quais tiveram por objeto, pela ordem, 

aquisição de material de escritório anual para o PIRAPREV; aquisição anual de toners para as 

impressoras do PIRAPREV; aquisição de 05 apoios para os pés (um para cada estação de trabalho) ; 

aquisição de 01 datashow para utilização nas reuniões; as aquisições foram tidas pertinentes e os 

processos, em conformidade, aprovados. Foram aprersentados os processos de concessão de benefício 

nºs 05,08 e 09 respectivamente, Juliano Augusto Pinheiro aposentadoria por invalidez; Edmundo 

Pansutti Júnior aposentadoria por invalidez e Roberto Lopes de Oliveira aposentadoria integral por 

idade e tempo de contribuição os quais, após analisados e observados foram tidos como conforme. O 

Senhor gestor posicionou os pares do conselho acerca da ação judicial que o PIRAPREV  perdeu a 

favor do espólio da ex-servidora aposentada Sandra Tomie Yamada, falecia; que todos os recursos em 

todas as instâncias foram impetrados, STJ e STF inclusive, sem sucesso, o que já era previsto pelo 

PIRAPREV;  a ação pleiteava o pagamento do benefício com proventos integrais e acréscimo de 25% 

pelo fato de a servidora necessitar de cuidador, situações que não estavam previstas na legislação 

municipal, motivo pelo qual a solicitação da servidora foi negada; estes foram inclusive alguns dos 

requisitos solicitados  e atendidos na alteração da legisdação municipal ocorrida em julho de 2017 p.p. 

através da lei 2.912/2017 a qual reestruturou o RPPS do Município; que o valor a ser provisionado no 

orçamento para o exercício de  2019 em Precatórios é da ordem de R$ 300.000,00. Os membros se 

manifestaram no sentido de que às decisões judiciais só cabe o cumprimento vez que o PIRAPREV 

esgotou todos os  expedientes jurídicos disponíveis na tentativa de reverter a situação. O Senhor gestor 

posicionou os pares acerca da necessidade de alteração da tabela de alocação constante da retificação 

da Política de Investimentos, aprovada na reunião ordinária de 09.05.2018 p.p.; que tal substituição 

prendeu-se ao fato de que, ao retificarmos a PI em Maio, inserimos a tabela de alocação relativamente 

ao mês anterior, a saber, abril, a qual estava aderente às alterações trazidas pela Resolução do CMN 

4604; ocorre que o sistema CADPREV estava com a máscara da Resolução 4922 e, por consequência, 

não houve encontro das informações quanto aos limites, que restaram desenquadrados. A orientação 

recebida do Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Previdência na pessoa do Sr. Julio Romeu, 

Analista do Seguro Social foi a de que, a fim de regularizarmos a situação, deveríamos substituir a 

tabela de alocação pela do mês de março de 2018, o que foi feito gerando total regularidade nos 

demonstrativos enviados. Os pares  referendaram as medidas corretivas adotadas pela 

Superintendencia. Por derradeiro, passou o senhor gestor a estratificar os investimentos frente aos 

cenários relativo a maio de 2018: 

No mês de maio/2018 o mundo continua passando por instabilidades políticas, marcadas 

principalmente pela politica protecionista implementada pelo governo Trump, e instabilidades 

econômicas, devido a projeção de aumento da taxa de juros americanas e a desconfiança dos agentes 

de mercado com a solvência das economias emergentes. Percebe-se ainda fuga de capital dos países 

emergentes, o que ocasiona uma desvalorização das moedas locais frente o dólar, além de ataques 

especulativos contra as moedas de algumas economias emergentes (tais como Argentina, Turquia e 

Brasil). No plano doméstico, diversos fatores influenciaram no mercado financeiro. Podemos destacar 

alguns: 

 



• A greve de caminhoneiros, que paralisou a economia brasileira por quase 15 dias. Os prejuízos para a 

economia brasileira ainda estão sendo contabilizados, mas sendo possível nesse momento precisando o 

seu impacto financeiro; 

• Uma das consequência da greve foi expor a extrema fragilidade do governo federal, o que amplia a 

falta de confiança dos agentes econômicos e sociais no governo atual; 

• Outra consequência da greve foi o fortalecimento das candidaturas presidencial de extremo (direita e 

esquerda). Essa percepção ajuda a ampliar a aversão a risco dos agentes econômicos; 

• Além dos fatos acima, enfraquecimento da economia nacional e as pesquisas de opinião de voto 

ajudam a ampliar essa aversão a risco nos agentes econômicos. 

Inflação (IPCA): A inflação de maio/2018 veio pior que o esperado, conforme previsão da ANBIMA. 

Ela ficou em 0,40% e no acumulado de 12 meses ficou em 2,89%, sendo que a previsão da ANBIMA 

para maio/2018 era de 0,23%. A Inflação projetada para 2018 (3,82% a.a.) e 2019 (4,07% a.a.) estão 

em linha com a meta definida pelo Banco Central, que é 4,50% para 2018 e 4,25% para 2019, 

conforme o boletim FOCUS de 08.06.2018. 

SELIC: Devidos os dados de inflação e crescimento do PIB projetados no boletim FOCUS, o consenso 

de mercado está projetando que o Banco Central irá manter a Taxa SELIC nos patamares atuais até o 

fim de 2018. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2018 está em 

6,50% a.a. e para dezembro/2019 é de 8,00% a.a. 

PIB: O PIB, que vinha há 2 anos em queda acentuada (2015: -3,8% e 2016: -3,6%), mostrou leve 

recuperação em 2017. O IBGE divulgou que o PIB de 2017 teve crescimento de 1,00%, o que reverte 

definitivamente a tendência de recessão, mas demonstra que a recuperação da economia será mais 

lenta que o ideal. Devido os acontecimentos políticos e econômicos recentes, a projeção do PIB para 

2018 vem diminuindo nas últimas 6 semanas. Para 2018 é projetado um crescimento de 1,94% e para 

2019 é projetado um crescimento de 2,80%. 

Câmbio - Dólar: A taxa de câmbio no mês de maio/2018 continuou a sua forte tendência de 

desvalorização frente ao Dólar, fechando o mês em R$ 3,73. É esperado que a taxa de câmbio feche 

em dezembro/2018 em R$ 3,50, diminuindo um pouco essa desvalorização. 

Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (-3,16%), IMA-Geral (-1,43%) e IRF-M (-1,85%) foi 

bem negativa, em linha com todo o mercado financeiro. Apesar do resultado no mês de maio/2018, no 

acumulado do ano os índices continuam com rentabilidade positiva. 

Renda Variável: Os índices de renda variável tiveram performance muito ruim em maio/2018. Com o 

resultado no mês de maio/2018, no acumulado do ano os índices zeraram o resultado positivo 

acumulado em 2018. Destaque negativo para os índices IBOVESPA (-10,87%), IVBX2 (- 8,17%), 

Dividendos (-10,53%) e Small Caps (-11,31%). 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Os investimentos, frente aos cenários, tiveram a seguinte performance: 

 

 

 

 



 

Os membros debateram entre si acerca do impacto financeiro por conta da situação sócio-político-

econômica e que a variação negativa do valor das cotas refere-se a risco sistêmico não configurando 

perda nos investimentos,  uma vez que a perda se daria apenas se houvesse realização de posição nos 

investimentos nesse momento, o que foi categoricamente descartado pelos pares, uma vez que apenas 

quando as cotas valorizarem poderá se pensar em mudança de posição; o senhor gestor informa que 

2018 esta sendo um ano difícil e que 2019 seguirá no mesmo diapasão, senão pior, uma vez que seja 

qual for o próximo presidente da república, o mesmo terá enorme dificuldade de aprovar as reformas 

necessárias a higienização das finanças públicas, pelo fato de que não terá maioria no Congresso 

Nacional. Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos para deliberação dos pares, os 

Membros 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 aprovaram os atos de gestão financeira e patrimonial, as diretrizes 

para os investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de maio de 2018, bem como os 

demais atos praticados pela gestão. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que 

segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. 

  

Piracaia, em 14 de junho de 2018. 
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      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    Osmar Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 


