
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 09h00min, nas 

dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito 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 Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Nazaré 

Leite de Oliveira, Srª Vera Lúcia Ferreira Camargo; Srª Luizelena Patrício de O. Barbosa, Sr. 

Nelson Chagas, e o senhor Osmar Giudice. Constatada a existência legal de quórum, o senhor 

Superintendente agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos passando às 

perspectivas sobre a ótica da equipe econômica do Banco Safra: no Brasil, o Copom definiu 

as condições para flexibilizar a política monetária. Nos Estados Unidos, dados positivos 

no mercado de trabalho reforçam nossa expectativa de alta de juros neste ano. O 

Copom manteve a taxa de juros estável, mas definiu as condições para o corte nos 

próximos meses. Em decisão unânime, o comitê de política monetária decidiu manter a taxa 

Selic em 14,25% ao ano. O resultado ficou em linha com a nossa expectativa e do mercado. O 

grande destaque do comunicado após a reunião foi a retirada da frase que sugeria não haver 

espaço para a flexibilização da política monetária, sendo esta substituída por um parágrafo no 

qual definiu as condicionalidades para a flexibilização da política monetária. Segundo o 

comitê, a flexibilização da política monetária dependerá do arrefecimento dos preços dos 

alimentos, dos núcleos da inflação e da aprovação das medidas do ajuste fiscal. Diante dessas 

condicionalidades, mantemos nossa expectativa de início do ciclo de redução da taxa Selic na 

reunião de novembro, com um corte de 50 pontos percentuais. No nosso cenário, projetamos 

uma moderação nos preços dos alimentos nos próximos meses, em decorrência principalmente 

da queda nos preços do feijão e dos laticínios. Ademais, a elevada taxa de desemprego e a 

queda nos salários estão provocando moderação nos núcleos de inflação e essa tendência de 

queda deve se acentuar nos próximos meses. Por fim, esperamos que a primeira votação das 

medidas fiscais deve ocorrer na segunda quinzena de outubro. Portanto, a materialização 

dessas condicionalidades nos próximos meses permitirá a redução da taxa Selic na reunião de 

novembro. No entanto, reconhecemos que caso essas condições se materializem antes da 

nossa expectativa, o Banco Central poderá reduzir a taxa Selic já na reunião de outubro.  Com 

relação à atividade, o PIB registrou a sexta queda consecutiva. O PIB do segundo 

trimestre registrou contração de 0,6% na margem, e queda de 3,8%, na comparação anual. 

Esse resultado foi pior que a nossa expectativa de contração de 0,2% e 3,4%, 

respectivamente. Com essa queda, o PIB voltou ao nível de final do 2010. Pelo lado da oferta, 

o grande destaque positivo foi o crescimento do setor industrial, que registrou avanço de 

0,3% na margem, encerrando um ciclo de cinco trimestres consecutivos de queda. Por sua vez, 

os demais segmentos apuraram contração, com queda de 2,0% na agricultura e 0,8% nos 

serviços. Pelo lado da demanda, a surpresa positiva foi o crescimento dos investimentos, que 

expandiram 0,4% na margem. O consumo das famílias registrou nova queda na margem, com 

contração de 0,7% no período. Os gastos do governo recuaram 0,6% na margem. No caso do 

setor externo, as exportações cresceram 0,4% na margem no segundo trimestre, no entanto, 

as importações avançaram 4,5% na margem e reverteu a trajetória de queda observada nos 

últimos quatro trimestres. Para os próximos trimestres, esperamos que o setor industrial e os 

investimentos mantenham a tendência de recuperação. Por sua vez, o setor de serviços, o 

consumo das famílias e do governo devem apresentar novas retrações. Com isso, esperamos 

ligeira contração do PIB no terceiro trimestre e crescimento no quarto trimestre do ano. Com 

resultado do segundo trimestre, mantemos nossa projeção de contração de 3,1% no ano após 



queda de 3,8% em 2015. Reforçando nossa expectativa de recuperação da economia, o 

setor industrial iniciou o terceiro trimestre em alta. A produção industrial avançou 0,1% na 

margem em julho, após alta de 1,3% em junho, acumulando a quinta alta consecutiva. Na 

comparação anual, a produção industrial recuou 6,6%, acelerando a queda frente o mês 

anterior (-5,8%). No ano e em 12 meses a produção industrial acumula quedas de 8,7% e 9,6%, 

respectivamente. Na classificação pelas categorias de uso, os destaques positivos da pesquisa 

foram as altas na produção de bens intermediários e bens duráveis de 1,6% e 3,3%, 

respectivamente. Por outro lado, houve queda na produção de bens de capital (- 2,7%) e 

semiduráveis e não duráveis (-1,9%) na comparação com junho. Para os próximos meses, diante 

a queda dos estoques e da recuperação da confiança dos industriais, esperamos novas 

expansões da produção industrial. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego atingiu 

o maior patamar em nove anos. A taxa de desemprego, apurada pela PNAD contínua mensal, 

avançou para 11,6% em julho de 11,3% em junho e de 8,6% em julho do ano passado. Em julho, 

a elevação da taxa de desemprego foi causada tanto pelo aumento do número de pessoas na 

força de trabalho quanto pela queda de pessoas ocupadas. O número de pessoas na força de 

trabalho avançou 1,5% em julho após alta de 1,8% no mês anterior, por sua vez, a população 

ocupada recuou em 1,8% no mês, após queda de 1,5% no mês anterior. Com relação aos 

rendimentos, houve aceleração no rendimento nominal, passando de 4,8% em junho para 5,5% 

em julho, enquanto o rendimento real, corrido pela inflação, apresentou moderação na queda, 

recuando 3,1% em julho após queda de 4,2% em junho. As quedas da população ocupada e dos 

rendimentos provocaram recuo de 4% da massa salarial real em julho, após queda de 4,9% em 

junho. Acreditamos que a deterioração no mercado de trabalho deve persistir nos próximos 

meses, assim, esperamos que a taxa de desemprego encerre 2016 em 13,0% frente 9,0% em 

dezembro de 2015. Com relação às contas públicas, o setor público apresentou novo 

déficit em julho. O setor público consolidado registrou déficit de R$ 12,8 bilhões em julho, 

após déficits de R$ 10,1 bilhões em junho e de R$ 10,0 em julho do ano passado. O resultado 

foi melhor do que a nossa expectativa (R$ - 22 bilhões) e da do mercado (R$ -17 bilhões). Em 

julho, o governo central apurou déficit de R$ 11,5 bilhões e os governos regionais e empresas 

estatais registraram déficit de R$ 963 milhões. No acumulado do ano, o setor público totaliza 

déficit de R$ 36,6 bilhões, com o governo central acumulando déficit de R$ 45,8 bilhões 

enquanto os governos regionais e empresas estatais registram superávit de R$ 9,2 bilhões. 

Nos últimos 12 meses, o déficit do setor público totaliza 2,5% do PIB, estável frente o mês 

anterior. Quando excluímos as receitas atípicas, o déficit do setor público salta para 3,3% do 

PIB. Para restante do ano, esperamos que o setor público registre déficits significativos nos 

próximos meses, impulsionados pelas despesas com previdência e com pessoal. A balança 

comercial registrou o maior superávit em dez anos no mês de agosto. O saldo comercial 

do mês de agosto registrou superávit de US$ 4,14 bilhões, advindo de exportações no valor 

de US$ 16,99 bilhões e importações em US$ 12,85 bilhões. O resultado é o maior superávit 

para o mês de agosto desde 2006. No ano, o saldo comercial já acumula superávit de US$ 

32,94 bilhões, substancialmente maior que o acumulado do mesmo período no ano passado, em 

US$ 5,48 bilhões. O superávit expressivo advém de substancial queda de 24,7% nas 

importações no acumulado do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, apesar 

de melhora frente ao resultado do mês de julho que apresentava queda de 27,6%. Pelo lado 

das exportações, a queda é bem mais moderada, em 2,3% no acumulado do ano. Nos Estados 

Unidos, o mercado de trabalho divulgou novo dado positivo e a inflação ficou estável em 

julho. Em agosto, a economia norte-americana criou 151 mil postos de trabalho após criar 275 

mil postos no mês anterior. Com isso, a média móvel de três meses avançou para 232 mil 

postos de 190 mil postos no mês anterior. A taxa de desemprego ficou estável em 4,9% 

enquanto os salários apresentaram moderação no ritmo de crescimento, avançando 2,4% ante 

elevação de 2,7% no mês anterior. A inflação (PCE) ficou estável em julho, registrando 

elevação de 1,6% na comparação anual, excluindo alimentos e energia. Acreditamos que a 



inflação deva acelerar ao longo dos próximos meses e encerrando o ano com alta de 1,7%, 

exatamente a projeção do FED. Com isso, mantemos nossa expectativa de uma alta na taxa de 

juros na reunião de dezembro. Na Zona do Euro, a inflação e a confiança mostraram 

sinais de resiliência. A inflação apresentou estabilidade na passagem de julho para agosto, 

com alta de 0,2% ao ano. Por sua vez, o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, 

apresentou moderação em agosto, registrando alta de 0,8% na comparação anual frente 

variação de 0,9% no mês anterior. A confiança do segmento industrial (PMI manufatura) 

apresentou ligeiro recuo em agosto atingindo 51,7 pontos de 52 pontos em julho. Desde a 

realização sobre a permanência da Reino Unido na União Europeia a confiança industrial 

recuou 1,1 p.p, mas ainda se mantém em patamar compatível com o crescimento de 1,5% na 

Zona do Euro. A despeito da moderação da inflação, acreditamos que o banco central europeu 

(BCE) não deve adotar novos estímulos na reunião da próxima semana. Na Ásia, a confiança 

registrou alta na China e estabilidade no Japão. O PMI (oficial) da manufatura atingiu 

50,4 pontos em agosto de 49,9 em julho, resultado acima da expectativa do mercado (49,8 

pontos). Por sua vez, o PMI de serviços apresentou moderação em agosto, recuando de 53,9 

para 53,5 entre julho e agosto. A recente dinâmica dos indicadores de confiança sugere 

avanço de 6,6% na comparação anual para o PIB no terceiro trimestre de 2016, desacelerando 

de 6,7% registrado ao longo do primeiro semestre de 2016. Com isso, a meta oficial para o 

PIB deste ano, 6,5% - 7,0%, tende a ser cumprida e a adoção de novas medidas de estímulo 

nos parece pouco provável no curto prazo. No Japão, a confiança (PMI industrial) ficou 

praticamente estável em agosto em 49,5 de 49,6 em julho. Ainda no Japão, as vendas no 

varejo avançaram 1,4% no margem em julho enquanto a produção industrial ficou estável no 

mês.  

Na próxima semana, as atenções do mercado estarão voltadas para as divulgações da 

ata do Copom e da inflação de agosto. Na próxima terça-feira, o Copom irá divulgar a ata 

da última reunião, na qual decidiu por unanimidade manter a taxa de juros em 14,25%. 

Esperamos que a ata traga detalhamentos adicionais sobre as condicionalidades para a 

flexibilização da política monetária. Com relação à inflação, projetamos alta de 0,41% em 

agosto após elevação de 0,52% em julho. A moderação da inflação é explicada pelo recuo nos 

preços dos alimentos. Caso a nossa projeção se confirme, a inflação deve acumular alta de 

8,94% em 12 meses, acelerando de 8,73% em julho. No âmbito internacional, o principal 

destaque da semana será o reunião do banco central europeu (BCE). Esperamos que o BCE 

mantenha a taxa de juros inalterada e não amplie os estímulos monetários. Outro destaque na 

semana será a publicação dos indicadores de confiança nos Estados Unidos e Europa. 

Apresentou produto no segmento de Dividendos, que segue com performance satisfatória, vez 

que podemos chamar de CDI da renda variável. O senhor Osmar agradeceu a presença e 

encaminhará os produtos às análises de praxe, sobre o que se pronunciará após as análises. O 

Sr. Marcelo agradeceu mais uma vez, retirando-se. O Senhor Osmar deu sequencia aos 

trabalhos, passando a estratificar a posição dos investimentos, analisados os mapas de 

enquadramento, da rentabilidade versus índices, da meta atuarial e enquadramento frente a 

Resolução CMN 3922/2010: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP                                                            20.101-4 0,00R$                             0,00R$                                    0,00%

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (TX ADM) 0,00-R$                             0,00-R$                                    0,00%
BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (SOBRA CUSTEIO) 0,00R$                             0,00R$                                    0,00%

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (APORTE) 0,00-R$                             0,00-R$                                    0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                         (SOBRA CUSTEIO ) 0,00R$                             0,00R$                                    0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                      (PARCELAMENTO CONTRIB.) 0,00-R$                             0,00-R$                                    0,00%
CAIXA FI  BRASIL 2016   II TP RF 2.256.036,00R$            2.271.304,00-R$           15.268,00R$          0,6800% 8,9200% -R$                                      0,00%
CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 390.654,17R$                10.875,34-R$                        5.005,99R$                  1,2800% 11,0400% 384.784,82R$                       0,81%
CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 1.185.912,00R$            33.978,24-R$                        16.420,24R$                1,3800% 19,2000% 1.168.354,00R$                   2,46%
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 509.150,33R$                5.982,29R$            1,1749% 9,7621% 515.132,62R$                       1,08%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                                   (Aporte) 949.227,04R$                10.136,26R$          1,0678% 11,1296% 959.363,30R$                       2,02%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP 2.793.988,44R$            29.835,41R$          1,0678% 11,1296% 2.823.823,85R$                   5,94%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 4.143.812,59R$            50.387,93R$          1,2160% 10,9449% 4.194.200,52R$                   8,82%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF 59.086,76R$                  44.853,58R$                85,49R$                 0,8311% 19,8210% 104.025,83R$                       0,22%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                                   (C/C 02920-5) 853.937,42R$                206.624,46-R$                      7.060,83R$            1,06% 11,05% 654.373,79R$                       1,38%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                     (TX ADM c/c 08870-6) 146.213,34R$                32.000,00-R$                1.241,78R$            1,06% 11,05% 115.455,12R$                       0,24%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                                  (C/C 02920-5) 5.016.397,44R$            8.303,69R$                  47.402,82R$          0,94% 16,66% 5.072.103,95R$                   10,66%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                        (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) 568.760,50R$                5.365,73R$            0,94% 16,66% 574.126,23R$                       1,21%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                     (APORTE C/C 08872-2) 657.885,03R$                3.624,39R$                  6.240,50R$            0,94% 16,66% 667.749,92R$                       1,40%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                       (PARCELAMENTO C/C 08873-0) 102.560,95R$                13.555,54R$                1.049,27R$            0,94% 16,66% 117.165,76R$                       0,25%

SANTANDER  FIC FI IMA-B 5 TP RF 0,00-R$                             0,00-R$                                    0,00%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP 923.002,27R$                2.764.750,59R$           12.817,23-R$          0,860000% 19,88% 3.674.935,63R$                   7,72%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP                                     (APORTE) -R$                               166.685,11R$              166.685,11R$                       0,35%

 Inciso III - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA 6.118.587,87R$            6.171.611,37R$                   12,97% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) 1.677.929,35 16.195,14R$          0,9651% 19,3393% 1.694.124,49R$                   3,56%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) 4.440.658,52R$            36.828,36R$          0,83% 19,85% 4.477.486,88R$                   9,41%

Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal) 12.901.796,94R$          12.918.550,34 27,15% 30%

BB PREV RF TP IPCA III  (20101-4) 3.818.186,46 108.893,24-R$              42.440,34R$          1,1261% 10,1476% 3.751.733,56 7,89%

ITAU REFERENCIADO DI FI    (KINEA) 0,00R$                             0,00R$                                    0,00%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 9.083.610,48 83.206,30R$          0,92% 15,95% 9.166.816,78R$                   19,27%

Inciso VII, Alínea B  - 520.124,56R$                5% concomitante 

Fundo Crédito Privado com inciso VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 520.124,56  R$           9.251,02 1,7786% 13,3461% 529.375,58R$                       1,11%
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV 0,00 -R$                                      0,00%

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL 592.852,47R$         
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados 592.509,83 1,25%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO 592.852,47 342,64-R$               -0,06% 28,38% 592.509,83 1,25%
2.929.541,87

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 20.256,88R$                  59,81-R$                 -0,3000% -14,7200% 20.197,07R$                         0,04%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 1.331.795,60R$             R$         11.549,37 0,8700% 16,7600% 1.343.344,97R$                   2,82%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI 1.555.560,42R$             R$         10.439,41 0,67% 31,01% 1.565.999,83R$                   3,29%

Inciso IV -Fundos Multimercados 1.784.232,13R$            1.806.042,93 3,80% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI 1.784.232,13  R$         21.810,80 1,22% 9,48% 1.806.042,93R$                   3,80%

507.230,71R$                512.712,54

VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I 507.230,71 5.481,83R$            1,08% 10,34% 512.712,54R$                       1,08%

921.430,38R$                924.473,57R$                       

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 921.430,38R$                3.043,19R$            0,3303% 1,5192% 924.473,57R$                       1,94%

Total  46.810.492,24R$          428.508,62R$        47.577.098,48R$                 

RENDA FIXA  40.097.133,65R$          40.811.817,74R$                 

RENDA VARIÁVEL 6.713.358,59R$            6.765.280,74R$                   

RENDA FIXA:  POSITIVO 389.403,70R$              

NEGATIVO 12.817,23-R$                

Dividendos C.E.F. 44.853,58R$                

Dividendos B.B. 108.893,24R$              

RENDA VARIÁVEL: POSITIVO 52.324,60R$                

NEGATIVO 402,45-R$                      

Total Bruto: 441.728,30R$        

Variação negativa RV e RF: 13.219,68-R$          

Valor Líquido: 428.508,62R$        

PL ANTERIOR

14,22%

1,94% 5%

 Inciso III - Fundos de Ações 

100,00%

85,78%

20.556.624,28R$    

1,08% 5%

ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B - 

1,11%

21.192.280,45R$                 

529.375,58R$                       

Enquadramento Resolução CMN 3922/10

15%

100%44,54%

Aporte/Resgate

30% concomitante COM TODOS OS INCISOS

6,16%

% A.M. % A.A.31/08/2016

Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

Rentabilidade R$

2.907.612,90R$            

 Inciso V - Fundo de Investimento em Participações

Banco do Brasil; 11,48%

Banco Itaú, 
44.68%

Caixa Econ. 
Federal, 
28.87%

Banco Votorantin, 1.08%

BRADESCO, 9.41%

SANTANDER, 8.07%

ALOCAÇÃO POR BANCOS - 08/2016



 
 

 

 
 

 
 

Caixa Econômica Federal 1.971,27R$                       

Banco Itaú c/c 02920-5 2.552,08R$                       

Banco itaú c/c 08870-6 1.646,51R$                       

BB c.c 21.100-1 326,41R$                          

BB c.c 20.100-6 17.010,18R$                     

BB c.c. 23.100-2 3.624,39R$                       

BB c.c 20101-4 -R$                                

Banco Safra 20,00R$                            

Total 27.150,84R$                     

Patrimônio Consolidado 47.604.249,32R$              

% 

Banco do Brasil 3.751.733,56R$                7,89%

Banco Itaú 21.256.817,71R$              44,68%

Caixa Econ. Federal 13.736.727,05R$              28,87%

Banco Votorantin 512.712,54R$                   1,08%

BRADESCO 4.477.486,88R$                9,41%

SANTANDER 3.841.620,74R$                8,07%

TOTAL 47.577.098,48R$              100,00%

Alocação por Instituição Financeira

Recursos em disponibilidade de caixa:



 

 

 
O Senhor gestor indagou se havia alguma dúvida com relação ao apresentado quanto aos 

investimentos e cenários, no que não houve questionamentos.  

O Senhor gestor informou aos membros do comitê que nesta data, está sendo editada a 

Portaria IPSPMP-PIRAPREV nº 133/2016, provocando a abertura do Processo Eleitoral para 

escolha dos membros que irão compor os Conselhos Administrativo e Fiscal para a próxima 

gestão e que os membros do atual Conselho Administrativo comporão a Comissão Especial de 

Eleição, para o que se reunirão após o término destes trabalhos. 

Também foi dada ciência aos membros do Conselho acerca do falecimento de dois servidores 

na ativa, cujos processos de pensão por morte estão sendo formalizados para apreciação. No 

que tange à licitação para reforma do imóvel sede do PIRAPREV, os projetos de elétrica e 

hidráulica que integrarão o procedimento estão em fase terminal de conclusão. 

À Consideração dos pares do Conselho. 

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 

e, depois de 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, por 



UNANIMIDADE aprovaram as ações dos investimentos e alocação da carteira do IPSPMP 

PIRAPREV do mês de agosto/2016 e demais atos administrativos. 

Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada 

conforme, segue pelos presentes assinada.  

 

Piracaia, em 20 de setembro de 2016. 

 

 

IPSPMP PIRAPREV:    Osmar Giudice 

 

Presidente:     Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

 

Membros:    

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

  

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Luizelena Patrício de O. Barbosa 

 

      Nelson Chagas 


