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 Ata da Reunião Conjunta 

Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

 

 

Aos 28 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas dependências do 

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

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

Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. Pelo Comitê de Investimentos, 

presentes: os membros o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; ausente Senhora. Vera 

Lúcia Ferreira Camargo; pelo Conselho Administrativo 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; pelo Conselho Fiscal presentes o Sr. 

Alexandre Mendes da Cunha, Valter Aparecido de Moraes e as Senhoras Margareth Ap. Lucindo 

de Oliveira e Prescillla Bueno Pinheiro; ausente por atestado médico a Senhora Ana Lúcia Léo 

Vieira da Silva; presente o senhor Osmar Giudice, Superintendente do PIRAPREV. Constatada a 

existência legal de quórum, o senhor Superintendente abrindo os trabalhos agradeceu a 

presença de todos, dando ciência que esse encontro para o café da manhã e reunião conjunta visa 

integrar os conselhos e na oportunidade apresentar os integrantes  do Comitê de 

Investimentos aos novos Conselheiros eleitos em dezembro p.p. O Senhor Superintendente 

explanou acerca da possibilidade dos entes públicos regularem suas previdências a partir da 

Constituição de 1988; que a partir do início da década de 90 muitos municípios alteraram seus 

regimes jurídicos para estatutário, vez que os encargos trabalhistas eram menores do que os 

despendidos sob o regime da CLT e que PIRACAIA não foi exceção; que o então Ministério da 

Previdência foi “aprendendo” juntamente com os gestores; que o crescimento dos volumes 

financeiros aguçou não só o ímpeto da indústria do mercado financeiro como também de 

oportunistas que vislumbravam na inexperiência dos gestores (que via de regra tinham seus 

mandatos pareados com prefeitos e governadores); que não era exceção; verdadeiros cabides de 

emprego político nas presidências dos RPPS cargos estes  ocupados por pessoas sem qualquer 

qualificação técnica o que acabava por estimular adesão em investimentos temerários, gerando 

brecha para verdadeiras quadrilhas atuarem no segmento dilapidando as reservas financeiras 

necessárias ao pagamento de aposentadorias e pensões do funcionalismo; que principalmente 

nesse sentido a legislação foi se aprimorando na última década na  clara tentativa de coibir 

acidentes de percurso na gestão dos recursos previdenciários uma vez que RPPS mau gerido 

significa retorno de servidores ao sistema do INSS o que é a última coisa que o governo quer , 

ou seja,  ter que receber centenas de milhares de servidores de estados e municípios; que nesse 

diapasão inicialmente em 2008 o MPS entendeu de fazer necessário a certificação dos gestores 

o que atendemos vez que o Sr. Gestor já era detentor da certificação CPA 10/ANBIMA, bem 

como a aderência dos investimentos à Resolução do Conselho Monetário Nacional que disciplina 

as modalidades e limites de investimento dentro dos segmentos de renda fixa e de renda 

variável. Já numa segunda fase a partir de 2012, passou a se exigir a instituição de Comitê de 

Investimentos onde a maioria de seus membros obrigatoriamente deveria ser certificada CPA10 

ANBIMA o que claramente demonstrava a necessidade de profissionalizar a gestão dos RPPS; 

que Piracaia foi além e certificou a totalidade dos membros do Comitê; que agora para 2017 

passa-se ao terceiro momento com a exigência da certificação dos RPPS enquanto empresas 

dotadas de aderência aos princípios e melhores práticas de governança corporativa; que nesse 

sentido no curso dos anos o PIRAPREV veio se preparando a exemplo da edição do Código de 

Ética Profissional, da Política de Segurança da Informação; da adoção de Planejamento 

Estratégico, da emissão de Cartilha de Direitos Previdenciários ao funcionalismo, da realização  

 



 

de palestras aos servidores públicos entre outras ações que acabaram por culminar no 

recebimento do 5º lugar no Premio Boas Práticas de Gestão Previdenciária 2016 da ANEPREM na 

categoria instituição de pequeno porte, por estar entre as unidades gestoras de Regimes 

Próprios de Previdência que mais desenvolveram práticas baseadas nos princípios de 

transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social. Para que o PIRAPREV 

possa se enquadrar nessa certificação que se dará através do PRO-GESTÃO, programa da 

Secretaria de Previdência Social, obrigatoriamente será necessário à reestruturação 

administrativa do PIRAPREV, a fim de que sejam segregadas funções hierarquizadas com 

atribuições bem definidas, a exemplo de separarmos a hoje concomitante Coordenadoria 

Administrativa e de Benefícios em uma Coordenadoria Previdenciária e uma Coordenadoria 

Administrativa, com núcleos e alçadas de responsabilidade. Na oportunidade, serão replicados na 

legislação municipal ditames da legislação federal que restaram aqui desatualizados a exemplo da 

aposentadoria compulsória já em vigor aos 75 anos de idade no que a lei municipal nº. 2522 

restam a contemplar ainda a idade limite de 70 anos, outro caso da nossa legislação que 

contempla a idade do dependente menor até os 18 anos para fins de recebimento de pensão por 

morte de acordo com o Código Civil que prevê a maioridade civil aos 18 anos e que o INSS trata 

de forma díspar até aos 21 anos, caso que foi objeto de judicialização por parte do beneficiário, 

com ganho na justiça a favor do reclamante. Passou o senhor gestor a explanar acerca do 

comportamento dos mercados financeiro e de capitais ocorridos durante o mês de março de 

2017:  

No Brasil, o Banco Central sinalizou a intensificação no ritmo de corte da Selic. Nos EUA, o FED 

elevou em 25 pontos base a taxa de juros. 

No Brasil, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado pelo Banco Central mostrou novos 

recuos nas projeções de inflação, o que confirma nosso cenário de corte de 100 pontos base já 

na próxima reunião do Copom em abril. O cenário de referência com taxas de juros (12,25% ao 

ano) e câmbio (R$ 3,28/US$) constantes indica inflação em 3,9% no final do ano, 4,0% em 2018 

e 4,1% no primeiro trimestre de 2019, todos abaixo da meta. Considerando o cenário da Pesquisa 

Focus para a taxa Selic (9,0% ao ano em 2017 e 8,5% para 2018) e para a taxa de câmbio (R$ 

3,28/US$ neste ano e R$ 3,4/US$ em 2018), a inflação ficou em 4,0% para 2017 e 4,5% para 

2018. Diante desse quadro, o Banco Central afirmou no RTI que aumentou a possibilidade de 

intensificar, de maneira moderada, o ritmo de flexibilização da política monetária. Entendemos a 

afirmativa acima como indicação de uma aceleração do atual ritmo de corte de 75 pontos base 

(pb) para 100 pb. Para o final de 2017, mantemos a nossa projeção de Selic em 8% a.a.  

As surpresas baixistas com inflação e atividade corroboram a perspectiva de aceleração no 

ritmo do corte de juros. No último trimestre de 2016, o PIB teve retração de 0,9% frente ao 

trimestre anterior, abaixo do esperado (-0,5%) e mostrando, pelo lado da oferta, expansão de 

1,0% na agropecuária e quedas de 0,7% e 0,8% na indústria e nos serviços, nesta ordem. Pela 

ótica da demanda, os agregados de consumo (-0,6%) e investimento (-1,6%) tiveram quedas, ao 

passo que os gastos do governo (+0,1%) ficaram praticamente estáveis. A despeito da surpresa 

na margem, a variação interanual do PIB foi de -2,5%, em linha com o projetado e exibindo 

quedas generalizadas entre todos os setores pesquisados. A respeito dos dados de curto prazo, 

o Indicador Mensal de Atividade (IBC-Br) de janeiro mostrou recuo de 0,8% em termos anuais, e 

queda de 0,3% ante dezembro. Ambas as medidas vieram abaixo da mediana das projeções do 

mercado. Em outras palavras, os dados apontam para uma recuperação lenta da economia 

doméstica. Quanto à inflação doméstica, o IPCA de fevereiro surpreendeu ao exibir variação de 

apenas 0,33% no mês, abaixo do esperado (0,46%) e mostrando comportamento favorável tanto 

dos preços de alimentos (dentro e fora do domicílio), como dos indicadores de núcleo e difusão. 

Reiteramos nossa visão de que o quadro inflacionário mostra-se benigno tanto no curto como no 

médio prazo. Projetamos variações de 3,9% e de 4,3% para o IPCA em 2017 e 2018, nesta 

ordem.  

 



 

 
Balança comercial brasileira surpreendeu positivamente no início de 2017.  

O saldo comercial nos três primeiros meses do ano é de US$ 14,4 bi, o maior da série histórica e 

quase o dobro do visto no mesmo período de 2016 (US$ 8,8 bi). Em termos dessazonalizados, a 

balança comercial anualizada dos três primeiros meses do ano está acima de US$ 70 bi, o que 

também é um recorde. Esse aumento do saldo comercial reflete em especial o aumento das 

exportações (US$ 10 bi maiores no primeiro trimestre de 2017 contra 2016, contra US$ 4 bi de 

aumento de importações). As exportações de três produtos respondem por quase 90% do 

aumento das vendas no ano: soja, minério de ferro e petróleo. Os aumentos expressivos de 

preços de commodities em relação ao mesmo período do ano passado explicam metade do 

aumento das exportações desses bens, com destaques para o petróleo, que quase dobrou de 

preço, e para o minério de ferro, que mais que dobrou. Houve também aumento no quantum 

vendido de soja e petróleo, sendo que a quantidade vendida de minério de ferro ficou estável. 

A melhora na balança comercial brasileira mesmo com o real valorizando-se nos últimos 12 meses 

pode resultar em apreciação cambial adicional. As contas externas brasileiras seguem bastante 

tranquilas, com déficit de transações correntes maior que o do ano passado, mas ainda abaixo de 

2% do PIB (a expectativa é que fique em US$ 30 bi), e mais do que coberto pela entrada de 

investimentos estrangeiros diretos, que deve superar US$ 70 bi no ano. Nos Estados Unidos, o 

FED elevou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais e sinalizou novas altas no ano. Com a alta, 

a taxa básica de juros ficou entre 0,75% e 1,00% ao ano. O FED considerou que o balanço de 

risco permanece equilibrado, sugerindo apropriado novas elevações no ano para cumprir o seu 

mandato. Consideramos que os riscos para o FED advêm das incertezas quanto à política fiscal do 

governo Trump e de uma aceleração inesperada da inflação decorrente das pressões do mercado 

de trabalho. Nesse sentido, o ritmo de geração de empregos continuou forte em fevereiro, com 

a criação de 235 mil vagas, acima da expectativa (200 mil), contribuindo para a queda da taxa de 

desemprego de 4,8% para 4,7%. Com o ambiente de mercado de trabalho aquecido, os salários 

subiram 2,8% em termos nominais, o que recoloca o seu ritmo de alta em patamar próximo ao 

máximo recente de 2,9% observado em dezembro. Com relação à inflação (CPI), o CPI recuou 

para alta anual de 2,2% frente 2,3% no mês anterior, permanecendo ligeiramente acima da meta 

do FED. Esperamos que o FED eleve a taxa de juros mais duas vezes no ano, em linha com 

expectativa dos membros do FOMC. Por fim, na questão política, a retirada da Reforma de 

Saúde da pauta de votação no Congresso mostrou que o governo americano ainda não encontrou 

consenso a respeito do tema dentro do próprio partido republicano. Na Europa, o Banco Central 



Europeu (BCE) reconheceu melhora na perspectiva para a economia regional, indicando menor 

ímpeto para medidas adicionais de acomodação. Em linha com o esperado, o BCE manteve suas 

principais taxas de juros (refinanciamento e depósito) nas respectivas mínimas históricas, além 

de confirmar que o atual ritmo de compras de ativos (€80 bi/mês) será reduzido já a partir de 

abril (para €60 bilhões), permanecendo assim até dezembro. O presidente da autoridade 

monetária, Mario Draghi, enfatizou também que os juros serão mantidos no patamar atual por um 

longo período. Ademais, segundo Draghi, a economia regional se encontra em recuperação cíclica, 

o que corrobora a expectativa de aceleração inflacionária. Julgamos que a economia deve 

continuar em trajetória positiva nos próximos trimestres, conforme sugerido pelos indicadores 

antecedentes. Para 2017 como um todo, projetamos 1,6% para o PIB da Zona do Euro. 

Cenário Internacional: China: ao ano da sintonia fina. O principal objetivo da economia chinesa, 

neste ano de 2017, é assegurar um crescimento econômico em torno de 6,5%, com baixa inflação, 

ao mesmo tempo em que busca reduzir os desequilíbrios gerados pelos incentivos econômicos 

adotados nos últimos anos. A China passa por um profundo processo de transformação. Afasta-

se de seu modelo tradicional de crescimento, calcado, primeiramente, em um setor industrial 

dependente do mercado externo e, posteriormente, nos investimentos em infraestrutura e 

imobiliário. Objetiva o desenvolvimento de novas forças baseadas no consumo, serviços, inovação 

tecnológica e internacionalização de empresas chinesas. O corrente ano é de transição política. 

A cada cinco anos, ocorre o Congresso do Partido Comunista, com mudanças importantes na 

cúpula governante, como também a definição das metas de politica econômica para os próximos 

cinco anos. Nesse sentido, a estabilização da economia e a ausência de ruídos políticos e 

econômicos são condições fundamentais para que a transição ocorra de forma suave, sem 

sobressaltos. Em 2015, temores sobre um “pouso forçado” levaram o governo a adotar nova 

rodada de políticas expansionistas, envolvendo afrouxamento monetário, aumento da oferta de 

crédito, impulso fiscal e para fiscal, além da desvalorização da moeda ante ao dólar. Esses 

estímulos atingiram o seu objetivo que seria o de assegurar o crescimento da economia chinesa 

no intervalo de 6,5% a 7,0%, no biênio 2015/2016. Ainda que tenham tido sucesso, as medidas 

provocaram sérios efeitos colaterais, intensificando os desequilíbrios existentes. Surgiram 

bolhas de ativos, atingindo mercados de ações, imobiliário, commodities e aumentaram a saída de 

capitais no período. O excesso de oferta de crédito provocou forte aumento do endividamento 

de famílias e empresas, que superou 210% do PIB, no ano passado. Para 2017, enquanto se 

aguarda pelo Congresso, a palavra de ordem é não gerar turbulências, buscando um “ajuste fino” 

da economia, por meio de medidas restritivas no campo fiscal, monetário e imobiliário. Como 

exemplo, adotaram-se medidas administrativas impondo limites a compra de novas residências 

visando desaquecer o setor. Também foram adotadas medidas restritivas à saída de capitais, 

estabelecendo controles diversos, envolvendo, inclusive, a proibição de aquisição de empresas no 

exterior, que não sejam “core” de atividade. O importante, neste ano, é reduzir os desequilíbrios 

surgidos das políticas adotadas nos últimos anos. Mesmo o crescimento econômico previsto para 

este ano (6,5%), neste caso, ficaria em segundo plano. Alguns obstáculos poderão dificultar a 

execução da política de sintonia fina. Dois se destacam. Primeiro, o risco de uma política externa 

inamistosa por parte do atual governo dos EUA. Uma agenda geopolítica agressiva e hostil de 

Donald Trump poderá afetar negativamente o setor externo chinês, podendo levar a saída de 

capitais e depreciação indesejada de sua moeda. Outro ponto de preocupação encontra-se no 

âmbito econômico doméstico, que consistirá em controlar as pressões inflacionárias que 

poderiam derivar do fim da deflação dos preços ao produtor, impedindo que a inflação ao 

consumidor avance além da meta de 3% estabelecida para este ano. 

Assim, temos que neste mês de março, houve a continuidade dos bons retornos para a renda 

fixa. Os investidores estão mais otimistas no mercado financeiro do que mostram os números da 

economia real. Desemprego em alta, PIB ainda em baixa são fantasmas que ainda preocupam o 

ambiente econômico. A aparente euforia está baseada na possibilidade das reformas saírem do 

papel e o país ter uma melhora na classificação de risco internacional. Para 2017, a projeção da 

inflação indica taxa de 3,91%, abaixo do centro da meta, de 4,5% ao ano. Permanece ainda no  

 



 

radar a questão política, com delações e investigações em curso. A novidade é o julgamento da 

chapa Dilma/Temer no TSE. Sempre traz alguma incerteza para as decisões econômicas. Com a 

sinalização da inflação para o centro da meta no ano de 2017, o BACEN deve acelerar o corte na 

taxa de juros. Mercado financeiro estima que o juro deva chegar ao final de 2017 abaixo de 9% 

ao ano. Atualmente, a taxa de juro está em 12,25% ao ano. A antecipação deste cenário tem 

trazido ganhos para a bolsa de valores e os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) 

e indexados à inflação (família IMA-B). O quadro a seguir já captura o cenário de queda dos 

juros e indica que as taxas de juros reais (descontada a inflação) estão abaixo da meta atuarial 

nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos os vencimentos (vide terceira coluna da esquerda 

para a direita). 

 

 
 

Também os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) já indicam remuneração abaixo da meta 

atuarial (daqui para frente). Tudo ocorre por conta da antecipação dos resultados. Resultados 

pretéritos foram expressivos, acima da meta atuarial. 

Resultados para frente estão menores, abaixo da meta atuarial. Refletem o cenário de juro mais 

baixo no futuro. 

 

 
Com a redução do juro e também os desafios políticos e econômicos à frente, o importante é 

manter a “calibragem” da carteira de investimentos, aproveitando os últimos momentos de juro 

ainda elevado. Assim, a alocação dos recursos para este início de ano está com o seguinte 

direcionamento: 

a) RENDA FIXA: deve estar centrada TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, com aposta na redução 

da taxa de juros. Fundos da família IRF-M ainda tendem a ser boa alternativa para os 

investimentos. Fundos IMA-B ainda têm algum espaço para valorização, em especial nos 

vencimentos mais longos. Aqui, o impacto de uma eventual reforma da Previdência será sentido 

diretamente. 

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): a estratégia mais competitiva tende a ser fundos de VALOR. O 

mercado de renda variável tem reagido bem, com forte valorização. Contudo, a bolsa tem 

antecipado a melhora das expectativas. Importante manter alguma posição no segmento. O perfil 

deve ser de longo prazo e direcionado para fundos de “Valor”, que apostam na melhora dos 

fundamentos da economia e seus impactos sobre as receitas empresas. Ativos de crédito privado 

merecem cuidado especial, por conta do aumento do risco de calote na economia. Periodicamente,  

 

 



a realização dos lucros (resgate dos rendimentos) dos fundos com maior resultado também tem 

ajudado no cumprimento da meta atuarial. 

Tendo os membros sido cientificados acerca do comportamento dos mercados, no período, 

passou o Senhor presidente do Comitê a estratificar a carteira de investimentos e os resultados 

aferidos frente à conjuntura econômica: 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia 

alguma dúvida no que não houve questionamento.  

À Consideração dos pares do Comitê.  

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Presidente do Comitê para 

deliberação dos pares, os Membros do Comitê de Investimento 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, e analisados os produtos de investimento, por unanimidade referendam as diretrizes 

para os investimentos do mês de março de 2017.   

Piracaia, em 28 de abril de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

 

Na sequencia os membros do Conselho Administrativo analisaram os seguintes processos: 

Licitação  
08/2017 13/04/2017 Aquisição de Impressoras 4.195,00 Regional Cartuchos 

 

09/2017 

 

17/04/2017 

Toners e cartuchos para 

impressoras 

 

1.704,00 

 

Regional Cartuchos 

 

Aposentadoria 
Nº 

Processo 

Data 

requerimento 

Nome Servidor Data 

Concessão 

10 17/03/2017 Maria Margarete da Silva 17/04/2017 

 

Após, aprovaram por unanimidade os atos administrativos e financeiros praticados relativos a 

competência março de 2017.  

Os pares do Conselho Fiscal despediram-se para reunião em apartado a fim de analisar os 

movimentos contábeis. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, 

após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 28 de abril de 2017. 

 

Presidente Conselho Administrativo: Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 

  

Membros:              Marcelo Tadeu de Souza 

 

               Júlio César F. Gama da Rocha 

  

      Luciano Afaz de Oliveira 

 

      Luzia das Graças O. Nascimento 

 

      Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 

 

      Norberto Lapellegrini 

 

      Wanderley Fialho 

 


