
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte dias do mês de novembro 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, Maria Nazaré Leite de Oliveira; o senhor Nelson Chagas e o Sr 

Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP. Constatada a existência legal de quórum, o senhor 

Superintendente, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e explanando acerca da 

conjuntura econômica, com acompanhamento do mês de outubro: 

EUA: Nos EUA, a reunião de política monetária do FOMC, ocorrida no final de outubro, trouxe 

surpresa para grande parte do mercado que já não esperava mais por uma alta de juros ainda este 

ano. O Comitê afirmou no comunicado pós-reunião que baseado no cenário atual e prospectivo 

avaliará as condições para a alta de juros em dezembro. A autoridade monetária observou avanços 

na demanda interna na passagem de setembro para outubro ao dizer que o crescimento passou de 

moderado para sólido. Outra alteração relevante foi a exclusão do parágrafo que fazia menção à 

pressão desinflacionaria resultante da desaceleração mais intensa dos emergentes. Além disso, o 

BC manteve a avaliação de que a subutilização de recursos continua a diminuir, mesmo com o 

recente recuo na criação de vagas de emprego. No relatório de emprego referente à setembro, o 

departamento do trabalho informou que foram abertas 142 mil novas vagas (ante a expectativa de 

200 mil). Apesar disso, o conjunto dos elementos citados trouxe de volta ao mercado a ideia de que 

a alta de juros em dezembro deve ser vista como uma possibilidade real, embora ainda dependente 

de dados. Os dados referentes ao PIB do 3T15 confirmaram a expectativa de desaceleração da 

atividade no período, recuando de 3,9% (T/T, anualizado) para 1,5%. Para a leitura de outubro, 

os indicadores de atividade dos Fed’s regionais sugerem que o desempenho da produção agregada 

deve melhorar, mas de forma ainda modesta. 

EUROPA: Na Zona do Euro, em resposta ao risco de crescimento mundial menor, com impactos 

negativos sobre a inflação do Bloco, o BCE, em sua última reunião de política monetária, afirmou que 

vem considerando a possibilidade de uma nova redução na taxa de juros sobre depósito, que por sua 

vez já se encontra em patamar negativo. Além do mais, se mostrou disposto a implementar já na 

próxima reunião, que será em dezembro, a ampliação do programa de compras de ativos, que a priori 

está previsto para terminar em setembro de 2016, ou ainda, poderá também expandir o volume de 

compras mensais feito pela instituição. A adoção dessas medidas dependerá do comportamento das 

projeções de PIB e de inflação que serão avaliadas pela instituição em dezembro. Pelos resultados 

divulgados até o momento, a sinalização é a de que a inflação ainda deve ser motivo de preocupação 

para o BCE. Em setembro, o IPC teve queda de 0,1% (A/A). As vendas do setor varejista 

desaceleraram em agosto (de 0,6% para 0,0%, M/M), enquanto a produção industrial recuou 0,5% 

(M/M). O PMI de manufatura de setembro também mostrou queda (de 52,3 para 52 pontos). 

Avaliando que os dados estão em harmonia com o discurso do BCE, os mercados avaliam como 

crescente a chance de flexibilização na política monetária em dezembro. 

CHINA e JAPÃO: Na China, em mais uma ação para tentar dar dinamismo a economia, o BC local 

reduziu em 0,25 ponto percentual a taxa de juros tanto para depósitos quanto para empréstimos. A 

instituição também diminuiu em 0,50 ponto percentual a taxa de compulsório dos bancos afim de 

injetar mais liquidez para economia. As medidas anunciadas fazem parte de um conjunto de 

providencias que desde o começo do ano vêm sendo colocadas em pratica para garantir o 

cumprimento da meta de crescimento para 2015 que é de 7,0% A/A. 



Entretanto, mesmo com essas ações, a economia chinesa vem diminuindo seu ritmo de crescimento. 

Nesse sentido, convém destacar o crescimento do PIB do 3T15, que passou de 7,0% para 6,9% 

(A/A). Na última Sessão Plenária do Partido Comunista o governo admitiu que a meta de 

crescimento para os próximos cinco anos deve ser reduzida de 7,0% para 6,5% (A/A). A reunião 

trouxe também outras importantes mudanças para a sociedade chinesa como, por exemplo, 

alteração oficial da política de filho único, que já havia sido flexibilizada em 2013. Agora será 

permitido até dois filhos por família. A medida tem como finalidade diminuir o risco de 

envelhecimento rápido da população. 

BRASIL: No Brasil mais uma vez as questões fiscais estiveram no foco. Em meados do mês, a 

junção de fatores como a deterioração do cenário econômico e as noticias negativas no campo fiscal 

levaram a agência de risco Fitch revisar a nota de crédito soberana de BBB para BBB-, mantendo a 

perspectiva negativa. Porém, é importante ressaltar que o país ainda permanece dentro categoria 

de grau de investimento. A revisão para baixo da meta fiscal para 2015 foi o principal evento do 

mês, suscitando forte aumento na percepção de risco. O objetivo, que inicialmente era atingir a 

economia de 1,2% do PIB (R$ 66,3 bi), passou para 0,15% (R$ 8,7 bi) em julho e agora foi 

oficializado em -0,85% (R$ -48,9 bilhões). Sobre a atividade, em agosto, as vendas no varejo 

restrito tiveram queda de 0,9% (M/M). Com relação ao varejo ampliado, o movimento observado não 

foi diferente do restrito. As vendas diminuíram 2,0% (M/M) em razão do fraco desempenho na 

comercialização de Veículos (-5,2%, M/M) e a produção industrial apresentou queda de 1,2% (M/M). 

O CAGED (MTE) de setembro mostrou destruição de 95.605 vagas de emprego. No campo da 

política monetária o COPOM em sua última reunião (ocorrida no dia 21/10) decidiu por unanimidade 

manter a SELIC em 14,25% a.a. A decisão veio em linha com o esperado pelo mercado, entretanto, a 

maior surpresa foi a mudança no comunicado que sugeriu o abandono do objetivo de convergência da 

inflação para o centro da meta no final de 2016. 

IPCA: O IPCA de outubro apresentou alta de 0,82%, uma aceleração importante na comparação 

com a alta de 0,54% no mês de setembro. Do ponto de vista qualitativo, a composição do IPCA de 

outubro mostrou deterioração. O índice de difusão e a média dos núcleos aumentaram, assim como 

os preços Administrados que foram impactados, em grande parte, pelo reajuste da gasolina 

ocorrido no final de setembro. O grupo Habitação também deve seguir pressionado pela elevação na 

taxa de energia elétrica no Rio de Janeiro. Em suma, projetamos de forma preliminar um IPCA de 

0,86% em novembro, o que deve levar a uma alta de 10,31% na comparação interanual. 

IRFM: A curva prefixada apresentou movimento de alta da inclinação, com os vértices curtos com 

leve queda e alta nos vértices intermediários e longos. A possibilidade de alta adicional na taxa de 

juros impediu uma queda mais forte dos vértices curtos que ainda embutem prêmio considerável 

(cerca de 150 bps). A Ata do Copom alterou o horizonte de convergência da inflação de 2016 para 

2017, sinalizando que a autoridade monetária deverá ser mais tolerante com o avanço dos preços. 

Com isto, a curva inclinou levemente e, juntamente com a surpresa com o reforço do discurso da 

possibilidade de alta nos juros norte americano na reunião de dezembro, levou à alta dos vértices 

longos. Na curva a termo, o reforço do BC em sinalizar estabilidade na taxa SELIC levou ao recuo 

das taxas a termo mais curtas. No geral, o ambiente de volatilidade menor em comparação ao 

período anterior levou a retirada de prêmio em nível da curva de juros. Entretanto, melhoras 

adicionais só deverão ser observadas após alguma melhora da questão política e fiscal. Neste 

contexto, os sub índices IRF-M 1, IRF-M 1+ e IRF-M Total apresentaram no mês retorno de 

1,3061%, 0,6693%. e 0,9194%, respectivamente. 

IMA-B: O Tesouro Nacional sinalizou que deverá aumentar as emissões nas NTN-B com 

vencimentos intermediários (2019 e 2023) em detrimento dos vencimentos mais longos (2035 e 

2055). Com isso, o mercado passou a exigir prêmio neste trecho da curva de NTN-B. O índice de 

inflação oficial permaneceu pressionado durante o mês de outubro. O prêmio de carregamento das 

NTN-B entre 110% a 120% do CDI mantem a demanda por esta classe de ativos em alta. Chama a 

atenção também a forte demanda pela NTN-B 15/05/2055 que apresentou queda forte com 



relação aos vértices adjacentes. A forte demanda neste vértice dá indícios de que o vencimento 

tem sido destino final de investidores estrangeiros que tem migrado suas alocações para o título de 

maior duration. Neste contexto, os sub índices IMA-B 5, IMA-B 5+ e IMA-B Total apresentaram 

no mês retorno de 2,4888%, 2,6337%. 2,5753%, respectivamente. 

Apresentou o Senhor Gestor o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP) emitido em 

14/11/2015, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro 

de 1998. 

O senhor gestor, explanou acerca do pagamento parcial por parte da prefeitura das contribuições 

devidas relativas à competência outubro/2015, que foi recolhida por parte da PMP em 10/11/15 a 

contribuição dos servidores R$ 156.595,76 e as contribuições patronais recolhida em 12/11/15 no 

valor de R$ 104.236,78, totalizando R$ 260.832,54 restando a pagar R$ 208.392,56, informando 

aos membros que na data de 17/11/2015 conforme ofício nº 605/2015 foi oficiado a Senhora 

Prefeita Municipal de Piracaia que não havíamos atestado o recebimento das contribuições 

previdenciárias, lembrando que o prazo expirou em 16/11/2015, sendo que as contribuições não 

recolhidas nos prazos legais estão sujeitas à incidências de acréscimos conforme disciplinado no 

Art. 18, §8 do retro mencionado diploma legal. 

Passou o senhor gestor a apresentar as demonstrações financeiras relativas a outubro de 2015. 

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 nas reuniões lavrada em atas datadas de 10 de novembro 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 20 de Novembro de 2015. 

 

 

 

IPSPMP PIRAPREV       Osmar Giudice 
         Superintendente 
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