
 

 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 julho 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 Resenhas e Perspectivas econômicas: Na Europa e na China, indicadores 

de confiança deterioraram.  

No Brasil, mercado de trabalho segue ajustando e déficit externo permanece recuando. 

Nos EUA, os dados do mercado imobiliário reforçam os sinais de recuperação de atividade do 

setor. As vendas de imóveis existentes registraram crescimento acima do esperado em junho, 

com alta de 3,2% na margem e atingiram o patamar máximo dos últimos oito anos com 5,5 

milhões de unidades vendidas em termos anualizados. A maior venda de imóveis tem 

pressionado os preços dos imóveis e os aluguéis. Os preços de imóveis, calculado pela Agência 

Federal de Financiamento de Imóveis (FHFA), registrou alta de 5,3% em maio em relação ao 

mesmo período do ano passado. O patamar de preço atingido em maio é somente 1,3% abaixo 

do patamar máximo registrado por essa série de preços, que ocorreu em março de 2007 antes 

da crise imobiliária. Na direção oposta aos dados citados acima, as vendas de imóveis novos 

recuaram 6,8% na margem em junho, mas acumulam alta de 18,1% em termos anuais. Na 

Europa, a prévia da confiança indicou deterioração em julho, mas se manteve em patamar 

elevado. A prévia do PMI (O índice de gerentes de compras -PMI, na sigla em inglês, que mede 

a atividade nos setores industrial e de serviços) composto da Zona do Euro recuou 0,5 ponto e 

atingiu 53,7 pontos em julho. Apesar desse recuo no mês, o indicador permanece acima da 

média de longo prazo e na região de expansão da economia. A piora da confiança atingiu tanto 

o setor industrial como o setor de serviços, que registraram recuos de 0,3 e 0,6 pontos, 

respectivamente. Dentro do PMI industrial, os subcomponentes de produção e emprego 

recuaram, mas os estoques registraram queda. No PMI de serviços, o subcomponente de 

expectativas dos negócios recuou 0,9 pontos, e foi indicador que registrou maior 

deterioração. Entre os países, a França registrou uma queda significativa do seu indicador de 

confiança, com o PMI composto caindo 1,8 pontos, e atingindo 51,5 pontos. A Alemanha 

também registrou piora, mas em intensidade menor, com o PMI composto ficando em 53,4 

pontos. Essa deterioração da confiança na Zona do Euro é resultado, em parte, das incertezas 

em relação à Grécia e refletem o temor da eventual saída do país do bloco. Apesar do recuo 

em julho, o patamar de confiança ainda se encontra em nível elevado, e indica o PIB do 

terceiro trimestre deverá crescer 0,4%, em termos dessazonalizados. Na China, a prévia da 

confiança da indústria registrou queda considerável em julho como provável reflexo do 

estouro da bolha do mercado acionário. A prévia do PMI da indústria (não oficial) registrou 

forte recuo em julho de 1,2 pontos, para o patamar de 48,2 pontos.  Esse patamar é o mais 

baixo desde março de 2014. A principal característica desse indicador é a concentração em 

pequenas e médias empresas, que foram as empresas que sofreram as maiores perdas na 

recente realização do mercado acionário. Em termos dos subcomponentes do PMI, a piora foi 

generalizada. Os subíndices de produção, de novas ordens e ordens de exportação 

registraram fortes recuos. O subcomponente de estoques teve forte alta, o que levou a 



deterioração da razão novas ordens sobre estoques. Nos componentes ligados à inflação, as 

indicações também foram de menores pressões inflacionárias. Os preços de insumos e de bens 

finais recuaram 3,7 e 2,3 pontos indicando continuidade de queda da inflação no atacado e ao 

consumidor na China. Na China, a prévia da confiança da indústria registrou queda 

considerável em julho como provável reflexo do estouro da bolha do mercado acionário. A 

prévia do PMI da indústria (não oficial) registrou forte recuo em julho de 1,2 pontos, para o 

patamar de 48,2 pontos. Esse patamar é o mais baixo desde março de 2014. A principal 

característica desse indicador é a concentração em pequenas e médias empresas, que foram 

as empresas que sofreram as maiores perdas na recente realização do mercado acionário. Em 

termos dos subcomponentes do PMI, a piora foi generalizada. Os subíndices de produção, de 

novas ordens e ordens de exportação registraram fortes recuos. O subcomponente de 

estoques teve forte alta, o que levou a deterioração da razão novas ordens sobre estoques.  

Nos componentes ligados à inflação, as indicações também foram de menores pressões 

inflacionárias. Os preços de insumos e de bens finais recuaram 3,7 e 2,3 pontos indicando 

continuidade de queda da inflação no atacado e ao consumidor na China. Nos demais 

emergentes, destaque para a decisão dos bancos centrais. Na África do Sul, o Comitê de 

Política Monetária (SARB) decidiu por aumentar em 25p.b a taxa de juros, elevando-a para 

6,0%, em linha com as projeções de mercado. Em comunicado balanceado, o MPC revisou 

levemente para baixo a expectativa de inflação e crescimento para esse ano, destacando, 

contudo, que o risco altista para o comportamento dos preços e baixista para a atividade 

permanece. Segundo o Banco Central, a economia da África do Sul deve crescer 2% com 

inflação de 5%. Na contramão do SARB, o Banco Nacional da Hungria (NBH) finalizou seu novo 

ciclo de afrouxamento monetário com outro corte de 15 p.b. na taxa de juros, levando-a para 

1,35%. Com discurso dovish, o NHB manifestou a intenção de manter a taxa de juros nesse 

patamar por um período prolongado com o intuito de suportar o crescimento no país. Após 

crescer 3,6% em 2014, a expectativa é que a economia húngara desacelere para 2,7% nesse 

ano. No Brasil, o processo de ajuste do setor externo teve continuidade com nova diminuição 

do déficit em conta corrente em junho.  

A conta corrente registrou déficit de US$ 2,5 bilhões, registrando um recuo expressivo 

quando comparado com o déficit de US$ 5,1 bilhões no mesmo mês do ano passado.  

Em julho, a conta corrente foi beneficiada pelo maior superávit da balança comercial, que 

acumulou saldo positivo de US$ 4,4 bilhões, e pelo menor déficit da conta de serviços, que 

registrou déficit de US$ 3,4 bilhões.  

A dinâmica da conta de serviços tem sido beneficiada pela queda da despesas de viagens 

internacionais e de transportes, que refletem o câmbio mais depreciado e a queda de renda 

da economia.  

Por outro lado, a conta de aluguel de equipamentos tem elevado seu déficit ao longo desse 

ano, pois sua dinâmica reflete o aumento do pagamento de aluguéis de plataformas de 

petróleo.  

A conta de rendas tem registrado recuo do seu déficit, que totalizou 19,7 bilhões no primeiro 

semestre desse ano, frente ao déficit de US$ 24,5 bilhões no mesmo período do ano passado. 

Esse queda do déficit de rendas é reflexo da menor remessa de lucros e dividendos. Os 

investimentos diretos estrangeiros surpreenderam em junho e registraram entrada de US$ 

5,4 bilhões. No ano, esses investimentos acumulam entrada de US$ 30,9 bilhões. 

Os investimentos em carteira tiveram fraco desempenho em junho, e acumularam déficit de 

US$ 107 milhões, resultado de entradas de US$ 791 milhões em ações, mas a saída de US$ 

898 milhões em renda fixa. A queda do déficit externo é uma das consequências do ajuste 

das políticas monetárias e fiscal, e seu aprofundamento é primordial para criar as condições 

para que a economia volte a crescer mais à frente. O mercado de trabalho registrou nova 



deterioração do emprego e da renda em junho. A taxa de desemprego subiu para 6,9% em 

junho, devido à piora da ocupação e ao maior número de pessoas procurando emprego.  

A população ocupada recuou 1,3% em termos anuais, sendo a maior queda nessa base de 

comparação desde que a série de emprego foi iniciada em outubro de 2002. Além disso, a 

procura por trabalho cresceu 0,9% em termos anuais. A taxa de desemprego subiu de 6,3%, 

em maio, para 6,4%, em junho, em termos dessazonalizados. Entre os setores, a queda do 

emprego foi generalizada, mas os destaques foram as contrações da ocupação na construção 

civil e nos serviços, que registraram recuos de 5,1% e 1,7%, em termos anuais. A renda real 

manteve a trajetória de contração com queda 2,9%, em termos anuais. A queda da ocupação e 

da renda resultaram em queda da massa salarial real, que registrou recuo de 4,1%, em termos 

anuais. O governo decidiu rever a meta de superávit primário devido à frustração das 

expectativas de receitas no primeiro semestre desse ano. A desaceleração da economia acima 

do esperado desde o início desse ano tornou as projeções de arrecadação do orçamento 

improváveis de serem alcançadas e implicou na revisão dessas estimativas. Como consequência, 

as projeções de receitas foram reduzidas em R$ 46,7 bilhões. Paralelamente, as despesas 

obrigatórias foram revistas para cima, o que resultou na elevação dessas despesas em R$ 11,3 

bilhões. A resposta a essa revisão das premissas de arrecadação e gastos foi o 

contingenciamento adicional de R$ 8,6 bilhões da despesa discricionária e a redução da meta 

de superávit primário em R$ 49,5 bilhões. Portanto, a meta de superávit primário do setor 

público consolidado passou de R$ 66,3 bilhões (1,19%) para R$ 8,7 bilhões (0,15% do PIB). No 

caso do governo central, a meta de superávit primário passou de R$ 55,3 bilhões (0,99%) para 

5,8 bilhões (0,10% do PIB). A meta de Estados e Municípios também foi revisada e passou de 

R$ 11 bilhões (0,20%) para R$ 2,9 bilhões (0,05% do PIB). Além disso, houve a inclusão de 

cláusula de abatimento da meta, que permitirá a redução até R$ 26,4 bilhões da meta, caso 

haja a frustração de seguintes receitas: medidas recuperação de débitos em atraso (R$10,0 

bilhões), regularização de ativos no exterior (R$ 11,4 bilhões) e concessões (R$ 5,0 bilhões). 

Na próxima semana, o destaque da agenda internacional é a reunião do FED na quarta-feira. 

Nessa reunião não ocorrerá o press conference, após o anúncio da decisão. Além disso, serão 

divulgados a primeira estimativa do PIB dos EUA para o segundo trimestre, que deverá 

registrar crescimento de 2,5%, e os pedidos de bens duráveis de junho.  

Na Europa e na China, serão divulgados os índices de confiança finais (PMI) referentes a 

julho. No Brasil, o destaque é a reunião do Copom, para a qual esperamos que o BC mantenha o 

ritmo de aperto de 50 bps e eleve a taxa Selic dos atuais 13,75% a.a. para 14,25% a.a.  

Os dados fiscais de junho também serão divulgados, e nossa expectativa é um déficit primário 

de R$ 4,9 bilhões para o governo central e déficit de R$ 5,6 bilhões para o setor público 

consolidado. Apesar da pressão para contenção da escalada de preços que os fatores acima 

exercem, os índices de preços seguem registrando variações altas em relação aos seus 

padrões sazonais. O IPCA-15 de julho registrou um ritmo mais moderado de aumento dos 

preços do que o verificado no mês anterior, em linha com o esperado. A expansão de 0,59% na 

comparação mensal equivale a um aumento de 9,3% em relação aos preços verificados, no 

mesmo mês do ano passado. A deterioração dos indicadores interanuais – a despeito da 

melhora na margem – também ocorreu nos índices que excluem os itens mais voláteis ou 

responderam os pesos dos produtos (conhecidos como núcleos). Todavia, a difusão apresentou 

queda, indicando que 68,5% dos itens que compõem a cesta do IPCA tiveram aumento de 

preço em julho – contra 71,0% em junho. Por fim, com relação à condução da política 

monetária, avaliamos que o esforço de comunicação recente dos membros do Comitê de 

Política Monetária (COPOM) veio em linha com as expectativas embutidas nos contratos de 

juros futuros, que apontavam para um ciclo de aperto monetário menor. Em vista disso, passa 

a contemplar elevação da taxa de juros para 14,0% (anteriormente 14,5%), com aumento de 

25 bps na reunião a ser realizada na próxima semana e encerramento do ciclo de alta iniciado 



no ano passado. O cenário para a dinâmica de preços em 2016 vislumbra um forte hiato da 

atividade, bem como condições propícias para queda acentuada da inflação - cenário climático 

favorável para alimentos e recuperação das reservas hídricas.  

Desta forma, esperamos que a autoridade monetária realize um ciclo agressivo de corte de 

juros ao longo de 2016, com a taxa de juros encerrando o ano em 9,5% (anteriormente 11,0%). 

 

Findas as explicações acerca da conjuntura sócio-político-econômica e, tendo sido dado por 

satisfeitos com o apresentado, passou o senhor gestor a estratificar a carteira: 
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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 realizados no período os quais, tidos e 

achados conforme, foram aprovados pelos membros do Conselho Administrativo: 

Processo 10/2015- Aquisição de Cartuchos e Toners 

Processo 11/2015 – Studio di Paesaggio 

Processo 06/2015- Aposentadoria Sr. Roque da Silva 

 

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 10 de julho 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 30 de julho 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................................................................... 

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

 


