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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 105, Centros, nesta Comarca de 

Piracaia, no Estado de São Paulo, reuniram-se para um café da manhã e Reunião do Conselho 

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

PIRAPREV. Presentes Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Luciano Afaz de Oliveira, 

Wanderley Fialho, Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Marcelo Tadeu de Souza, Norberto 

Lapelegrini e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças 

Oliveira Nascimento. Constatada a existência legal de quórum, o senhor Superintendente abrindo 

os trabalhos agradeceu a presença de todos, passando a apresentar considerações sobre a 

situação do mercado em junho de 2017: Na Zona do Euro, a recuperação econômica têm dado 

sinais de que é consistente e disseminada. A política expansionista do BCE e a redução do risco 

político na região tem sido essencial para a consolidação do processo. Sobre o quadro político, 

destacamos a vitória do presidente francês Emmanuel Macron nas eleições legislativas. No Reino 

Unido, o Partido Conservador liderado pela primeira-ministra Theresa May sofreu uma derrota 

política importante, pois apesar de manter a maioria, houve frustração da estratégia de 

aproveitar o momento para aumentar a base de apoio, o que poderia acelerar a aprovação das leis 

necessárias para a saída do Reino Unido da União Europeia. No encontro anual do BCE em Sintra, 

o presidente da instituição, Mario Draghi, afirmou que à medida que a economia se recupera, o 

BCE deve ajustar o instrumento de política para que esta não se torne ainda mais expansionista. 

No Reino Unido, o BoE manteve inalterados os parâmetros de politica monetária, mas sinalizou 

que também pode ajustá-los em breve devido à preocupação com a aceleração da inflação. Em 

relação à atividade do bloco, o destaque foi a revisão final do PIB do 1T17, cujo crescimento 

ficou acima do esperado (0,6%, T/T ante 0,5%, T/T). Para os próximos meses, as sondagens 

reforçaram a perspectiva de continuidade do crescimento. Por outro lado, a inflação tem 

avançado de forma tímida. Na China, tanto a produção industrial (6,5%, A/A), como o varejo 

de(10,7%) cresceram em maio no mesmo ritmo do mês anterior. Os indicadores antecedentes 

como o PMI de manufatura apresentaram melhora e surpreenderam positivamente. No caso do 

indicador industrial, a alta está relacionada ao aumento dos pedidos para exportações. A 

tendência de queda da atividade dá sinais de enfraquecimento. Está em curso um aperto na 

regulação do setor bancário com o objetivo disciplinar o crédito e reduzir a alavancagem dos 

agentes. No Japão, temos sinais positivos vindos da atividade, com destaque para as 

exportações, o avanço da produção industrial e sinais de elevação do investimento, enquanto a 

inflação segue avançando lentamente, mas ainda distante do objetivo. Nos EUA, o esperado 

depoimento de James Comey não trouxe fatos novos que caracterizassem as ordens dadas por 

Donald Trump como obstrução de justiça. No entanto, no campo político, o episódio teve 

repercussão negativa para sua imagem entre opositores e a opinião pública, criando entraves 

para o avanço do plano fiscal. Nesse contexto, o governo decidiu adiar a votação da reforma do 

sistema de saúde no Senado por falta de votos. Sem a pressão fiscal, o Fed¹ deu continuidade 

no processo gradual de normalização da política monetária e elevou pela segunda vez no ano a 

taxa de juros em 0,25 pp, como esperado pelo mercado. O Banco Central se respaldou no 

fortalecimento do mercado de trabalho e no crescimento moderado, mas sustentado, da 

economia. O Fed detalhou também como será conduzida a redução de seu balanço de ativos e 

ressaltou que o processo será feito de forma gradual e previsível. Sobre a atividade, de modo 

geral, os indicadores econômicos divulgados em junho decepcionaram, refletindo em parte a 

frustração com o plano de expansão fiscal de Trump. A produção industrial desacelerou e ficou 

abaixo do previsto. As solicitações de bens duráveis novamente recuaram. O segmento de 

construção, que foi um dos principais destaques de alta no PIB do 1T17, também apresentou 

dados mais fracos e no varejo, as vendas foram afetadas pelo fraco desempenho do setor 

automobilístico, que caiu 2,1% em maio. Por outro lado, a revisão final do PIB do 1T17 veio acima 

do esperado. Em termos anualizados, o crescimento foi de 1,4% (T/T) ante 1,2% (T/T) na 



divulgação anterior. A revisão teve como base a melhora do consumo das famílias, por outro lado, 

os investimentos tiveram menor contribuição. No mercado de trabalho, houve queda no número 

de empregos criados em maio na comparação com abril (138 mil ante 174 mil). O dado frustrou a 

expectativa do mercado que esperava abertura de 182 mil postos. No entanto, o resultado pode 

estar ligado a fatores sazonais devido ao período de coleta. A média dos salários manteve o 

mesmo ritmo de alta (2,5%, A/A) e reforça a tese de que o crescimento econômico atual não 

está gerando pressões inflacionárias. Já a taxa de desemprego continuou recuando, de 4,4% 

para 4,3%, acompanhando a pequena queda da taxa de participação. 

Segmento de Renda Fixa – IRFM1 : A curva prefixada apresentou movimento de queda no mês de 

junho. A expectativa de queda da taxa SELIC acabou fazendo preço nos vértices mais curtos, 

onde permaneceu a perspectiva positiva em relação ao cenário de inflação e condução da política 

monetária, assim como ancorou o movimento apurado nos vértices mais longos, que contou 

também com a contribuição de um ambiente externo favorável. Também pode ser considerado 

em partes como uma correção após o forte ajuste de alta observado no mês de maio. Já com 

relação ao IMA B e LFT, A curva de NTN-B apresentou movimento de queda nos vencimentos 

mais curtos em junho. O principal fator de risco para o mercado de NTN-B permaneceu sendo o 

cenário político associado à dificuldade no avanço das medidas e reformas fiscais, já que 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas. A manutenção do 

ambiente de incertezas permeou o período, com a elevada demanda por LFT. Os leilões do 

vencimento 03/2023 foram bem demandados. 

 
 

 
 

 

 

 



 
PERSPECTIVAS: No mês de julho é esperado um movimento de redução da inflação implícita nos 

vértices curtos de NTN-B, principalmente após o CMN reduzir a meta de inflação para 2019 e 

2020. Nos vértices intermediários e longos, o prêmio de risco pode se manter elevado devido às 

incertezas políticas, fiscais e eleitorais. O cenário político permanece indefinido e incerto. O 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas e, aliado à nossa 

expectativa de redução mais extensa na taxa SELIC, deve levar ao aumento da inclinação da 

curva de juro nominal. 

Segmento de Renda Variável: No mês de junho o Ibovespa recuou 0,30% aos 62.900 pontos. A 

tímida alta do Ibovespa foi garantida no último pregão do mês, quando a bolsa avançou mais de 

1%, evitando um desempenho negativo do índice. Nesse contexto, a manutenção das incertezas 

do lado político contribuíram para a redução do apetite ao risco dos investidores por ativos 

brasileiros, embora tenham sido contrabalançados, em alguma medida,  pela manutenção do 

cenário atual e prospectivo favoráveis para a inflação doméstica, contribuindo para a percepção 

de que o Banco Central continuará com a redução da taxa Selic nos próximos meses. No exterior, 

a combinação de queda do preço do petróleo (-4,75% no mês) com um discurso mais duro de 

autoridades monetárias europeias, reforçaram o sentimento de cautela dos investidores 

estrangeiros. Dessa forma, as principais bolsas da Europa encerraram o mês em queda 

generalizada, variando entre -0,71% (FTSE MIB) e -4,00% (IBEX35). Em relação ao 

comportamento do Ibovespa, o setor de “Siderurgia” foi o destaque positivo (8,62%). Na ponta 

negativa, o setor de “Papel e Celulose” (-6,21%). 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Em Junho de 2017, o CMN reduziu a META CENTRAL DE INFLAÇÃO mantida por 14 anos nos 

atuais 4,5% ao ano para 4,25% em 2019 e 4% em 2020, mantendo as bandas de variação para 

mais ou menos, sendo de 1,5 pontos percentual para cima ou para baixo: 

 

 

 
 

Um dos objetivos centrais do regime de metas é ancorar as expectativas de mercado que, de 

forma geral, orientam o processo de formação de preços na economia. Na medida em que o Banco 

Central do Brasil anuncia sua estratégia de política monetária e comunica a avaliação das 

condições econômicas, os mercados têm melhores condições de compreender o padrão de 

resposta da política monetária aos desenvolvimentos econômicos e aos choques. Com isso, o 

prêmio de risco dos ativos financeiros diminui. Os movimentos de política monetária passam a ser 

mais previsíveis ao mercado no médio prazo e as expectativas de inflação podem ser mais 

eficientemente formadas e com maior precisão. Como exemplo, podemos avaliar os impactos 

imediatos com a publicação das novas metas para 2019 e 2020.Após o anúncio das metas, as 

expectativas de mercado para o IPCA, aferidas pela Pesquisa Focus, foram revisadas, passando 

de 4,25% para 4,00%. Na prática, a revisão das projeções indica que os analistas do mercado 

financeiro acreditam que o Banco Central conduzirá a inflação de 2020 para os 4,00%, como 

definido pelo Conselho Monetário Nacional. É muito importante balizar e coordenar as 

expectativas futuras de acordo com as ações realizadas no presente, pois elas influenciam a 

própria inflação. À medida que são projetadas taxas de inflação mais baixas para o futuro, o 

mercado passa a trabalhar com essas expectativas para os seus próprios negócios. Quando ao 

final do ano a meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional não é cumprida, isto 

é, quando a inflação rompe as bandas superior ou inferior, as razões para o descumprimento, bem 

como as providências tomadas para retornar à trajetória de metas, são explicitadas pelo  

Presidente do Banco Central do Brasil em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda. Tal 

procedimento confere maior transparência e credibilidade ao processo de convergência às metas 



inflacionárias. No âmbito dos RPPS, cabe ao gestor da entidade analisar as metas e projeções 

para a inflação quando for fazer sua politica de investimento anual e quando realizar 

rebalanceamento de sua carteira. O RPPS é diretamente impactado pelo resultado de inflação ao 

passo que a sua meta atuarial de rentabilidade é composta pela inflação, normalmente medida 

pelo IPCA, acrescida de cupom de juros. Para mais informações acesse a cartilha de Metas de 

Inflação do Banco Central: http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-
ptbr/FAQs/FAQ%2010Regime%20de%20Metas%20para%20a%20Infla%C3%A7%C3%A3o%20
no%20Brasil.pdf 
Os membros debateram acerca dos fatos trazidos a pauta pelo Senhor Marcelo que explicou que 

momentânea desvalorização no valor das cotas dos ativos não significa sob hipótese alguma 

perda nos investimentos, vez que a quantidade das cotas não se alterou mas, sim , seu valor por 

conta da conjuntura em efeito eletrocardiograma; que como se bem pode observar, em pequena 

lacuna temporal a rentabilidade oscilou para cima e para baixo e que o momento é de cautela, 

devendo aguardar o desenrolar dos fatos, mesmo porque os investimentos do PIRAPREV apenas 

podem se dar, como é sabido, através da normatização contida na Resolução do Conselho 

Monetário Nacional, ou seja, não há para onde ir, vez que o risco é político e também como 

demonstrado, todos os investimentos reagiram de forma a acompanhar as adversidades que o 

cenário político ocorrido no mês de maio trouxe a tona, passando o Senhor gestor a estratificar 

o fechamento da carteira no mês junho:  
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Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos à frente, o 

importante é manter a calibragem da carteira. Findas as ponderações feitas pelo senhor 

presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia alguma dúvida no que não houve 

questionamento. Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se 

restava ou se havia alguma dúvida no que não houve questionamento. Na sequencia os membros do 

Conselho Administrativo passaram a analisar os livros de registro de licitações e de 

aposentadorias e pensões, constatando que não ocorreram procedimentos no período objeto de 

exame. 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 e, depois de avaliados os atos administrativos e financeiros praticados 

relativos à competência maio 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 estas, objeto de avaliação e recomendação por parte do Comitê de 

Investimentos em reunião ordinária ocorrida em 07 de julho de 2017 cuja ata encontra-se 

lavrada em livro próprio e a disposição, POR UNANIMIDADE aprovaram os atos praticados e 

referendam as diretrizes para os investimentos do mês de junho de 2017.  Houve indagação 



acerca do projeto de lei da reestruturação do PIRAPREV encaminhado pelo Executivo ao 

Legislativo Municipal para apreciação.  O Senhor gestor deu ciência aos presentes que o PL havia 

sido aprovado pela Câmara Municipal em Seção Extraordinária; que todavia, com emendas 

apresentadas pelos vereadores estas, deformando o projeto inicial. Que como já era do 

conhecimento dos pares do Conselho, as alterações propostas visavam além de replicar nas 

normas locais atualizações já em vigor na esfera federal quanto à idade limite para percepção de 

pensão por morte, acréscimo de 25% do valor do benefício aos servidores aposentados por 

invalidez que necessitem de cuidador e a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, por 

exemplo, visava também adequar a estrutura administrativa do PIRAPREV a fim de atendermos o 

PRO GESTÃO, programa de certificação das unidades gestoras de RPPS que passam a seguir e, 

para tanto, aplicar, melhores práticas de governança corporativa com o intuito de solidificação 

dos RPPS existentes no Brasil. Que nesse diapasão se faz necessário elaborar todo quadro de 

atribuições, cargos e funções segregando atividades; que o projeto de lei foi esmiuçado pela 

assessoria jurídica do Piraprev e tido como conforme; que ocorreu reunião no gabinete do Exº. 

Senhor Prefeito Municipal também presente a Coordenadora Geral Administrativa da PMP Drª. 

Kristiani e, pelo PIRAPREV, do Dr. Antonio Agostinho Lapellegrini e do senhor gestor; que 

naquela oportunidade se rogou ao senhor gestor fizesse encaminhamento do PL com as 

justificativas que ensejaram as mudanças solicitadas, o que foi feito; que o Exº. Senhor Prefeito 

Dr. Silvino pessoalmente protocolou o PL junto ao DD. Vereador Glauco Godoy no gabinete deste 

na Câmara Municipal; que o senhor Gestor tentou por diversas vezes agendar reunião com os 

vereadores a fim de explicar o PL, no que não obteve êxito; que em 12/06/2017 recebeu ofício 

da Câmara Municipal assinado pelo Vice Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

solicitando o comparecimento do senhor gestor no dia 19/06/2017 às 10h00min para explicações 

acerca do PL; que no dia e hora marcados o senhor gestor se fez presente; que no aludido 

encontro se encontravam presentes os DD. Vereadores Márcia Badari, Maurício “marmita” e 

Professor Rogério este, vice presidente da comissão; que das 10h00min horas às 13h15min horas 

o senhor gestor discorreu item a item acerca dos questionamentos feitos no que, deram-se os 

membros por satisfeitos; que nessa oportunidade os vereadores manifestaram apresentar 

emenda ao PL no sentido de que tanto as funções de confiança de superintendente como os 

cargos de confiança de direção, indicações exclusivas do Prefeito Municipal, fossem os indicados 

sabatinados pelo Legislativo a fim de conferir àquela Casa participação no processo de escolha 

daqueles que gerenciarão a coisa pública, patrimônio do funcionalismo; que tal indicação foi tida 

pelo senhor gestor como louvável, vez que seria instrumento protetor, considerando experiências 

em municípios onde as indicações unilaterais por parte de chefes do executivo culminaram em 

desvios dos recursos previdenciários; que passados 10 dias, recebeu o senhor gestor a visita do 

Vereador Professor Rogério no PIRAPREV, dizendo que a emenda por ele apresentada e 

subscrita pela vereadora Márcia Badari e Maurício “marmita” havia sido aprovada por 

unanimidade pelos demais vereadores, mas que ao votarem a emenda dos demais havia sido por 

ele e seu grupo recusada; ao não compreender do que o vereador falava procurou o senhor 

gestor a Coordenadora Geral Adm. da Prefeitura, Senhora Kris, que naquele instante despachava 

assuntos outros com a Senhora. Maria Aparecida Dutra Campello, membro deste conselho 

administrativo aqui presente e que presenciou a conversa; que ao indagar a Senhora. 

Coordenadora, a mesma disse que o projeto havia sido votado e remetido à prefeitura para 

sanção do Exº. Senhor Prefeito Municipal e que se encontrava sob sua mesa com demais 

projetos, autorizando que o senhor gestor desse vistas no projeto, ainda não visto pela própria 

coordenadora; que ao folhear o PL, o senhor gestor deparou-se com a emenda apresentada pelo 

professor Rogério e pares mas também verificou que no projeto havia outra emenda que 

descaracterizava totalmente a estrutura administrativa quanto ao tipo, salário e requisitos 

mínimos de ingresso para a função de confiança de superintendente; que alterava de função de 

confiança para cargo exclusivamente comissionado a atual função de superintendente; que a 

tabela de vencimentos havia sido adulterada; que tabela tal é a tabela da prefeitura; que o 

senhor gestor não teve acesso aos motivos que ensejaram emenda de tal ordem, vez que a mesma 

não está disponibilizada no website da Câmara Municipal nem acompanhou o PL votado; que 



argumentou com a senhora Coordenadora da PMP que o legislativo não poderia alterar a lei vez 

que é prerrogativa exclusiva apenas do executivo; que alteração de ordem tal fere o princípio da 

autonomia administrativa da autarquia PIRAPREV de estabelecer sua tabela de vencimentos, 

tabela que é exatamente a Tabela da Prefeitura exatamente a fim de não criar discrepâncias; 

que aparentemente ficou a Senhora Coordenadora surpresa e se prontificou a contatar o Senhor 

Prefeito; que no período da tarde daquele mesmo dia retornou o senhor gestor a ter com a 

Senhora Coordenadora que informou que ainda não havia tido como despachar com o Senhor 

Prefeito devido ao dia ser de atendimento à população e que a agenda estava superlotada; que 

nesse momento adentrou a sala o Vice Prefeito Rogério que tomou ciência dos fatos não se 

manifestando acerca do mérito, entretanto perguntando se o senhor gestor falaria com o 

Senhor Prefeito no que o senhor gestor disse que não nesse momento; que o senhor gestor levou 

ao conhecimento da assessoria jurídica do PIRAPREV a questão, tendo por resposta a 

inconstitucionalidade da emenda acrescida à lei e que, caso não fosse vetada pelo Prefeito, seria 

passível de representação por parte do PIRAPREV em juízo através de ADIN – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, tendo informando essa posição à Senhora Coordenadora da PMP via fone, 

inclusive; que passados alguns o senhor gestor perguntou a Senhora Coordenadora posição acerca 

da situação, obtendo por devolutiva que estava a se tratar de um impasse vez que o assessor da 

Câmara alegava que a emenda é constitucional; que o Senhor gestor traz a luz dos membros do 

Conselho Administrativo, que é o órgão de deliberação máxima para conhecimento e medidas 

pertinentes que entender por bem adotar; que não estava o senhor gestor a colocar o Piraprev 

contra o Executivo ou Legislativo e vice e versa mas por força do cumprimento de ofício 

expresso na legislação que obriga a tal; os membros após as informações passaram ao debate dos 

motivos pelos quais se pretende subtrair a gestão das funções de confiança (ocupadas 

exclusivamente por servidores integrantes do quadro de provimento efetivo) passando-as a 

cargos exclusivamente comissionados, bem como alteração dos requisitos de ingresso o que, num 

primeiro momento, nem um único servidor público teria acesso de ingresso impelindo 

necessariamente a pessoa estranha, não beneficiária do sistema; que é notório os obstáculos 

enfrentadas pela administração municipal atual que herdou um volume significativo de restos a 

pagar da gestão passada e a falta de recursos para quitá-los; que em time que se ganha não se 

mexe como diz o dito popular; que a gestão do PIRAPREV é hígida, premiada e com todas as 

contas aprovadas não tendo sentido a troca de gestão; que parece se tratar de manobra com o 

intuito de alcançar os recursos previdenciários, posto que sob nenhum pretexto o atual gestor 

juntamente com o presidente eleito do Conselho Administrativo, que são os responsáveis legais 

pela movimentação das contas de investimento, autorizaria empréstimo destes recursos, fato 

que em se concretizado se trata de crime passível de perda do cargo público, multa e pena de 

reclusão de 08 a 16 anos. Os membros do Conselho Administrativo se manifestaram no sentido 

de que se aguarde para saber o que será publicado, uma vez que juridicamente o que não está 

escrito não está dito, a fim de que, após, se ingresse com as medidas judiciais cabíveis 

necessárias a salvaguardar o patrimônio dos servidores públicos, arduamente acumulado no curso 

dos últimos 15 anos, vez que saímos de um saldo em fevereiro de 2002 da ordem de R$ 

605.000,00 para R$ 56.017.021,56 em 31/05/2017 ou, um acréscimo de (~) 9.259%. Acordaram 

os membros em buscar informações junto à Câmara Municipal e demais a fim de que se tente 

saber quais foram os argumentos que ensejaram emenda de ordem tal. O Senhor Gestor 

aproveitou a oportunidade para reforçar aos pares que o órgão de deliberação máxima do 

PIRAPREV é o Conselho Administrativo, vez que à superintendência é o órgão de execução dos 

atos aprovados pelo Conselho. Que independente de quem venha a ocupar a superintendência, 

todos são servidores e suas aposentadorias do PIRAPREV serão emanadas; que expressamente 

não se trata aqui, repete o senhor gestor, de inflar confronto entre executivo, legislativo e 

PIRAPREV mas de conhecimento da situação; salientou o senhor gestor que nesses 20 anos de 

serviço público, se incorporar os décimos referentes aos cargos e funções que exerceu visto que 

permaneceu apenas 1 ano e 08 meses como Fiscal Tributário, assumindo a partir de então 

diversos cargos de chefia na administração pública como Chefe da Divisão da Receita, Da  



Tributação, Diretor do Dpto. de Finanças e Orçamento, Chefe da Divisão da Previdência Social, 

Coordenador Geral Administrativo e Superintendente do PIRAPREV, os vencimentos ultrapassam 

o valor da referência proposta na Lei para a função de confiança de superintendente, ou seja, 

não está aqui o senhor gestor a legislar em causa própria mas, sim, a favor de quem venha a 

ocupar função de tão alta complexidade e responsabilidade civil e criminal; que não se fixou na 

lei como requisito do cargo curso superior completo ou em curso específico,  com o intuito de 

proporcionar a qualquer servidor público, desde que com o CPA da ANBIMA, a possibilidade de 

gestar a previdência municipal que é do servidor, para o servidor e com o servidor; que o senhor 

gestor se encontra a disposição da administração, como sempre esteve, porque não é 

superintendente mas está superintendente e que a função sempre foi do Prefeito que pode a 

qualquer  instante, colocar servidor em substituição, repetindo, servidor, não cargo comissionado 

estranho ao sistema previdenciário local. Findas as colocações e nada mais havendo a tratar por 

hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 20 de julho de 2017. 
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