
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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. Constatada a existência 

legal de quórum, a Senhora Rosalina, Presidente do Conselho Administrativo, agradeceu a 

presença de todos. Iniciando os trabalhos, apresentou aos pares a Resenha Econômica de 

junho: 

SÍNTESE ECONÔMICA MENSAL DE JUNHO  

Reino Unido vota por abandonar a União Europeia e o FED posterga aumento de juros.  

No Brasil, a atividade econômica surpreendeu positivamente no primeiro trimestre.  

Na Europa, o Reino Unido votou por sair da União Europeia.  

O resultado da consulta à população revelou que 51,9% dos britânicos são favoráveis à saída 

do Reino Unido da União Europeia, decisão que ficou conhecida como ‘Brexit’.  

Com isso, o Reino Unido pode se tornar o primeiro país a deixar o bloco europeu desde sua 

fundação em 1993. O resultado do referendo levanta uma série de dúvidas acerca das 

implicações não apenas econômicas, mas também políticas em toda a Europa.  

Nesse sentido, além do impacto mais direto para o comércio e emprego da região, advindo da 

revisão de acordos comerciais entre Reino Unido e União Europeia, o mercado deve conviver 

com a possibilidade de movimentos separatistas ganhando força na Europa.  

Esse cenário de incerteza quanto ao futuro da região causou uma forte aversão ao risco nos 

mercados globais após o resultado oficial. As bolsas no Reino Unido (FTSE), Alemanha (DAX) 

e França (CAC) caíram 5%, 7%, 9%, respectivamente, no dia anterior a votação. Ativos 

considerados seguros, como Ouro, Iene e Dólar (DXY), valorizaram 5%, 4%, 2,5%, 

respectivamente. Na nossa visão, o cenário da região requer cautela, pois ainda que os 

impactos econômicos se materializem no médio e longo prazo, os próximos meses devem ser 

de muita incerteza política.  

No que se refere aos dados econômicos, a média do PMI no segundo trimestre é compatível 

com o avanço de 0,4% do PIB da região no período, após expansão de 0,6% no primeiro 

trimestre.  

Nos EUA, a perspectiva de retomada do ciclo de alta de juros foi, novamente, postergada.  

O FOMC manteve, em decisão unânime, a taxa dos Fed Funds entre 0,25% e 0,50% ao ano, 

conforme esperado. No comunicado pós-reunião, foi ressaltado que o ritmo de melhora do 

mercado de trabalho perdeu ímpeto na margem, em que pese aceleração recente da atividade.  

A criação de apenas 38 mil vagas no mercado de trabalho em maio, bem abaixo da expectativa 

de criação de 160 mil vagas, reforçou esse discurso do FOMC.  

Mais importante diante desse cenário, a estrutura de juros projetada pelos membros do 

comitê foi revisada para baixo em todos os vértices mais longos (de 2017 em diante) e, no 

curto prazo, o número de membros que antevê apenas uma alta de juros em 2016 subiu de 1 

para 6. Ademais, o aumento da aversão ao risco dada a saída do Reino Unido da União 

Europeia, implicando na diminuição da liquidez no mercado global e no fortalecimento do dólar 

nos próximos meses, recrudesce o cenário de prudência por parte do FED.  

Levando em consideração esses fatores, acreditamos que o FED deva postergar o aumento de 

juros em 25 p.b. de julho para dezembro. Para 2017, nossa expectativa é de três altas 

adicionais (ante 4 previamente).  

Na China, os dados de produção industrial (6,0%) e varejo (10,0%) em maio vieram 

praticamente em linha com o esperado.  



Por outro lado, o desempenho dos investimentos (FAI) frustrou ao desacelerar para 9,6% no 

mês (consenso: 10,4%).  

Para junho, o indicador de confiança da indústria ficou em 50 pontos, o que sugere expansão 

de 5,7% da produção industrial, enquanto o patamar de 53,7 do PMI de serviços aponta para 

uma expansão de 10% do comércio em junho, compondo uma expansão ao redor de 6,6% do 

PIB no segundo trimestre.  

A respeito do nível de preços, a inflação ao consumidor (CPI) registrou alta de 2,0% em maio, 

após alta de 2,3% em abril, ficando abaixo da expectativa do mercado (2,2%). 

No Brasil, o PIB do primeiro trimestre surpreendeu positivamente, reforçando a perspectiva 

de retomada da economia no segundo semestre.  

O PIB do primeiro trimestre contraiu 0,3% na margem e foi melhor que nossa expectativa, 

que era contração de 0,8%. Na comparação anual, a queda também foi menos intensa que o 

esperado, com recuo de 5,4%. A menor queda na margem deveu-se a surpresa positiva na 

indústria, que contraiu em intensidade menor que nossos modelos indicavam.  

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias e os investimentos registraram fortes quedas, 

levando a uma contração de 10,6% da demanda doméstica em termos anuais. Por outro lado, a 

demanda externa cresceu 5,1% em termos anuais. Dada a surpresa positiva com o PIB do 

primeiro trimestre, e diante de sinais de estabilização da confiança e normalização de 

estoques, revisamos nossa projeção o PIB desse ano de contração de 3,8% para queda de 

3,1%. A respeito da evolução dos preços, o IPCA-15 de junho teve alta de 0,40% na margem, 

abaixo do consenso de mercado (0,51%). Em termos anuais, o IPCA-15 cedeu de 9,6% para 

9,0% entre maio e junho. Analisando os aspectos qualitativos da inflação, notamos uma 

melhora na leitura do mês de junho. Em virtude da recessão econômica e da apreciação 

recente do câmbio, acreditamos que a tendência de desaceleração da inflação persistirá ao 

longo dos próximos meses, levando a inflação para 7,5%.Em termos de política monetária, o 

Copom manteve a taxa Selic estável em 14,25% ao ano. A decisão do comitê foi unânime e em 

linha com a nossa expectativa e a do mercado. Em sua comunicação, por meio do Relatório de 

Inflação do segundo trimestre, o banco central sinalizou que ainda não há espaço para a 

flexibilização da política monetária. Segundo estimativas do banco central, a inflação para 

2017 é 4,7% no cenário de referência e 5,5% no cenário de mercado, ambas fora do centro da 

meta. Em seu discurso após a divulgação do relatório, o presidente do banco central Ilan 

Goldfajn reforçou que o objetivo do banco é trazer a inflação para o centro da meta (4,5%) já 

em 2017. Assim, diante do distanciamento das projeções dos cenários de referência e de 

mercado, acreditamos que as condições econômicas correntes não permitem a flexibilização 

da política monetária. Com isso, revisamos o nosso cenário para a Selic em 2016, retirando o 

corte de juros da reunião de agosto, mas mantendo os cortes de 50 p.b nas reuniões de 

outubro e novembro, encerrando o ano em 13,25%. Acreditamos que a queda nas expectativas 

de inflação nos próximos meses e a aprovação de medidas fiscais estruturantes abrirá espaço 

para a redução da taxa Selic a partir da reunião de outubro. Os membros debateram os 

cenários econômicos e principalmente a forte influência e volatilidade do cenário político no 

mercado financeiro e de capitais brasileiro. A Senhora Rosalina, fez a entrega do Informativo 

Mensal de Risco elaborado pela empresa de consultoria RISKOFFICE , cujo estudo tem por 

finalidade acompanhar o VaR das carteiras teóricas dos principais índices de mercado para os 

segmentos de renda fixa e renda variável; Da Alocação dos Investimentos por Instituição 

Financeira e a Rentabilidade dos Investimentos no mês de junho, que alcançou o total bruto 

de R$ 742.519,27, tendo variação negativa de R$ 3.786,87, resultando no valor líquido de R$ 

738.732,40:  

Foram apresentados também o Enquadramento Legal dos investimentos, o Desempenho dos 

RPPS e o Relatório Analítico dos Investimentos relativo ao mês de junho: 

 

 

 

 



 

A Senhora Rosalina também passou às mãos dos pares do Conselho os processos de 

Aposentadoria concedidos : 

Marinalva Rosa dos Santos Andrade – Aposentadoria Voluntária por Idade Proporcional ao 

Tempo de Contribuição.;  

Lázara Aparecida Corrêa Pinheiro - Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de 

Contribuição; 

Lázara Aparecida Modesto, Aposentadoria Voluntária por Idade Proporcional ao Tempo de 

Contribuição;  

Roberval Rodrigues Antunes, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição; 

Sebastião Honório Pereira, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição e 

Eunice de Paula Franco, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. 

Informou também a Senhora Presidente da não ocorrência de licitações no período; que com 

realção ao imóvel sede do PIRAPREV foi solicitado à prefeitura em sua extensão, o 

departamento de obras e licitação para reforma do imóvel, já autorizado pela chefia do 

executivo municipal o que foi saudado por todos. 

A Senhora Rosalina, Presidente do Conselho Administrativo 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, Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Presidente do 

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

presentes assinada.  

 

Piracaia, em 20 de julho de 2016. 

      

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

 

 

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

     

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

     

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

     

 


