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

 Ata da Reunião Conjunta 

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

 

Aos 30 dias do mês de maio 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 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, Prescillla Bueno Pinheiro e 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, 

passando a apresentação acerca do impacto da política nos negócios: mito ou realidade? 

 

 
 



 

Quarta feira, dia 17 de maio: o cenário é o do melhor dos mundos fruto das boas notícias 

advindas da área econômica que animam o mercado.  

O extrato da quarta feira dia 17 reflete o movimento do dia anterior, terça feira dia 16, onde os 

fundos de investimento já haviam aferido rentabilidade de R$ 1.063.850,52 

No final da tarde de quarta feira, após o fechamento dos mercados, explodiu uma verdadeira 

bomba atômica, na seguinte sequência: 

*19h30: 

O site do jornal "O Globo" publica reportagem do colunista Lauro Jardim que afirma que, em 

acordo de colaboração do frigorífico JBS, o presidente Michel Temer foi gravado pelo 

empresário Joesley Batista dando aval para a compra do silêncio do ex deputado Eduardo Cunha. 

Outros nomes da política nacional são citados, como Aécio Neves (PSDBMG), recebedor de R$ 2 

milhões da empresa, e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. 

19h50: 

Temer interrompe reunião sobre renegociação de dívidas com o governo para discutir sua reação 

à crise. 

* 20h00: 

Sessão plenária da Câmara dos Deputados é encerrada em meio a protestos de deputados 

oposicionistas, que fazem coro de 'fora, Temer'. Deputado Alessandro Molon (RedeRJ) 

protocola pedido de impeachment do peemedebista inacreditavelmente 30 minutos depois.... 

* 21h00: 

Manifestantes vão às ruas em grandes cidades, promovendo atos contra Temer na avenida 

Paulista e em frente ao Palácio do Planalto. Também são ouvidos panelaços em capitais pelo país 

* 22h25: 

Planalto quebra o silêncio inicial e divulga nota confirmando reunião de Temer com Joesley, mas 

negando que o presidente tenha tido qualquer conduta imprópria. 

23h30: 

Reações no meio político aumentam à noite. A ex senadora Marina Silva (Rede) pede renúncia de 

Temer e eleições diretas. O procurador Carlos Fernando Lima, da força tarefa da Lava Jato, diz 

que a delação da JBS prova que o Ministério Público Federal não é partidário. 

Quinta Feira, dia 18 

O extrato da quinta feira dia 18 reflete a posição do mercado referente ao dia anterior, quarta 

feira 17 sem considerar as notícias bombásticas após o fechamento dos mercados do dia 17:

 
 

 

 



 
 

 

 



 

QUINTA, 18 

* 6h00: 

Começa série de ações da PF, embasada na delação da JBS. Policiais federais cumprem mandados 

de prisão contra Andrea Neves, irmã de Aécio, e, pela primeira vez na Lava Jato, contra um 

procurador da República, Ângelo Goulart Villela, suspeito de repassar informações à empresa. Há 

outros seis mandados de prisão, incluindo contra Cunha e Funaro, que já estavam detidos. 

* 7h40: 

É divulgada informação de que a Procuradoria Geral da República pediu a prisão de Aécio. O 

ministro do Supremo Edson Fachin determina o afastamento do tucano do cargo, mas decide não 

levar o pedido de prisão ao plenário*  

* 9h30: 

Andréa Neves, detida em Belo Horizonte, chega à Polícia Federal.  Também pela manhã, foi 

detido um primo do tucano Frederico Pacheco de Medeiros, apontado como o emissário que 

retirou um pagamento da JBS em dinheiro vivo 

* 10h20: 

Bovespa, em queda superior a 10%, interrompe negociações pela primeira vez desde 2008. O 

dólar atinge R$ 3,40. A bolsa fecha a quinta feira com seu pior dia em nove anos. 

*11h40:  

Surgem novos detalhes da delação da JBS a respeito de Temer.  Informação publicada pelo site 

"Antagonista", e confirmada pela Folha, aponta que consta na delação que o presidente antecipou 

a Joesley Batista que o Comitê de Política Monetária cortaria a taxa de juros em 1%. 

* 12h50: 

O ex presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que "os atingidos" pela delação precisam 

renunciar, caso "as alegações de defesa não forem convincentes" 

* 13h00: 

Líderes tucanos se reúnem em Brasília para decidir a respeito do afastamento de Aécio da 

presidência nacional do PSDB. A decisão do partido é colocar o deputado Carlos Sampaio (SP) no 

comando nacional da sigla 

13h40: 

"O Globo" divulga fotos que mostram o recebimento de dinheiro por Frederico Pacheco de 

Medeiros e pelo deputado federal Rodrigo Rocha Loures. 

* 14h00: 

Supremo confirma abertura de inquérito contra Temer para apurar se houve obstrução de 

Justiça na delação da JBS. 

* 16h10: 

Temer faz pronunciamento de menos de cinco minutos em Brasília, diz que a gravação de Joesley 

foi "clandestina" e fala que não renunciará. Ele reafirma que não cometeu ilegalidades e que o 

empresário apenas mencionou ajuda à família do ex deputado Eduardo Cunha. 

* 18h15: 

Diálogos são tornados públicos pelo Supremo. 

 

DIA 19 – Sexta Feira 

 

O Extrato reflete a posição do dia anterior 18/05/2017, a agora chamada quinta feira negra: 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Ou seja: a mesma carteira, que na terça feira rendia (+) R$ 1.063.850,52 na quinta apresentava 

rentabilidade negativa de (-) R$ 1.648.755,13. 

 

Na segunda feira, dia 22, o extrato com a posição do dia 19 espelhava uma diminuição da variação 

negativa: 

 

 
As variações negativas seguiram se recuperando: 

 

 
 



Os membros debateram acerca dos fatos trazidos a pauta pelo Senhor Gestor que explicou que 

momentâneas desvalorização do 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 a 

situação trouxe a tona.  Passou o Senhor gestor a estratificar a carteira do mês de abril de 

2017: a comissão especial da Câmara Federal aprovou, na quarta-feira, por 23 votos a 14, o texto 

da reforma da Previdência que será agora submetido à apreciação no plenário. Embora a votação 

dos destaques tenha sido adiada para esta semana, o presidente da comissão, o deputado Carlos 

Marun, declarou que a ideia é votar os cerca de 11 destaques em uma única sessão. O texto da 

PEC 287/2016, que muda regras da Previdência, inclusive quanto a idade para a aposentadoria, 

62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, por exemplo, antes de seguir para o Senado 

precisa ser aprovado em dois turnos pela Câmara, com pelo menos 308 votos a favor (3/5 dos 

deputados). Por enquanto o governo ainda não tem esses votos, mas já definiu que a estratégia 

será a de intensificar a articulação política e melhorar a comunicação sobre os pontos da 

reforma.  Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não há mais espaços para mexer em 

pontos da proposta que resulte em perda financeira para os cofres públicos. As negociações 

serão só políticas.  

Na Zona do Euro, dois eventos de destaque ocorreram no mês de abril: (i) a eleição presidencial 

na França, o principal deles e, (ii) o anuncio da primeira ministra Thereza May, que surpreendeu 

ao decidir antecipar as eleições gerais no Reino Unido de 2020 para 08 de junho de 2017. Sobre 

o primeiro, o temor de que o 2º turno da eleição fosse disputado entre os candidatos radicais de 

esquerda (Jean-Luc Mélenchon) e direita (Marine Le Pen) fez com que aumentasse a percepção 

de risco durante grande parte do mês de abril. O alívio veio após a vitória de Emmanuel Macron, 

candidato centrista, que obteve 23,9% dos votos válidos e que segue para a disputa do segundo 

turno com a candidata de extrema direita, Marine Le Pen (21,4%). O resultado foi considerado 

positivo pelo mercado porque diminui o risco de saída da França da Zona do Euro. Sobre o 

segundo evento, a avaliação é a de que a antecipação das eleições em um cenário de larga 

vantagem dos conservadores sobre o partido trabalhista nas pesquisas deve contribuir para 

fortalecer Thereza May nas negociações do Brexit. Em relação à atividade, os dados divulgados 

foram condizentes com aceleração do ritmo de crescimento da economia, com avanço relevante 

dos principais índices. No geral, houve também melhora nas sondagens em função da perspectiva 

de recuperação econômica global. Na zona do Euro, as vendas no varejo subiram 0,3% em março, 

após aumento de 0,5% um mês antes. Nesse mesmo mês, a taxa de desemprego na região foi de 

9,5%, estável em relação a fevereiro, quando o número de desempregados era de um pouco mais 

de 15,5 milhões. Para a economia como um todo, segundo a agência Eurostat, o crescimento do 

PIB no primeiro trimestre deste ano foi de 0,5% sobre o trimestre anterior e de 1,7% na base 

anual. Já no início do segundo trimestre, o PMI industrial atingiu a melhor pontuação em 6 anos, 

o que sugere que a recuperação econômica do bloco é generalizada e sustentável.  

Na China, o destaque do mês foi o PIB do 1T17. A economia cresceu 6,9% (A/A), acima da 

estimativa mediana do mercado que era de 6,8% (A/A). O bom desempenho tanto da demanda 

externa como interna impulsionaram o resultado. O setor de serviços aumentou sua contribuição 

positiva (4,4 p.p.), seguido pela construção e indústria (2,4 p.p.). O desempenho do 1T17 pode 

indicar que a economia voltou a crescer acima do potencial devido a estímulos do governo. Os 

dados de frequência mensal divulgados em abril também reforçam a perspectiva de estabilidade 

de crescimento para 2017. Já a inflação variou em direções opostas. No Varejo houve aceleração 

em março (de 0,8% para 0,9%, A/A), no entanto, o número veio abaixo da mediana. No sentido 

 



 contrário, o Índice de Preços no Atacado desacelerou após cinco meses seguidos de alta, porém, 

o resultado ainda ficou acima do esperado pelos agentes. 

Nos EUA, ao fim dos primeiros 100 dias de governo, o presidente Donald Trump anunciou um 

conjunto de princípios que nortearão a reforma tributária que será enviada ao Congresso. Em 

linhas gerais a proposta contemplará redução do imposto para as empresas de 35% para 15% e 

reduzirá o número de faixas de tributação das famílias de sete para três, com diminuição da 

alíquota máxima dos atuais 39,6% para 35%. O anúncio foi recebido com cautela pelo mercado, 

após o fracasso do governo na tentativa de substituir o atual sistema de saúde. Além disso, não 

houve clareza sobre quais serão as fontes de financiamento do déficit público resultante da 

reforma. Em relação às questões comerciais, Trump recebeu no inicio do mês o presidente da 

China, Xi Jinping. O encontro contribuiu para amenizar as relações entre os dois países após 

ameaças dos EUA em elevar impostos sobre os produtos chineses e de colocar o país na lista dos 

manipuladores de moeda. Sobre a política monetária, a ata do FOMC destacou que caso a 

economia evolua como esperado, uma redução no balanço de ativos da instituição pode ocorrer no 

final de 2017. Porém, pontos importantes sobre o tema ainda precisam ser amadurecidos. Além 

disso, o Fed mostrou desconforto com a evolução dos preços de alguns ativos, que parecem 

desconectados da economia real. No que se refere à atividade, a 1ª prévia do PIB do 1T17 nos 

EUA frustrou o mercado ao vir abaixo da mediana de projeções (0,7%, T/T, anualizado). A 

inflação ficou abaixo do esperado. Em março, o IPC caiu 0,3% (M/M) ante alta de 0,1% (M/M) no 

mês anterior, e a medida de núcleo registrou a primeira queda na margem desde 2010 (de 0,2% 

para -0,1%, M/M). No mercado de trabalho, foram criados 98 mil empregos em março contra 219 

mil em fevereiro. O resultado veio muito aquém da expectativa do mercado (180 mil). Porém, o 

resultado deve ser visto com cautela, já que houve antecipação das contratações em janeiro e 

fevereiro em virtude das condições climáticas mais favoráveis. Além disso, no final da coleta de 

dados, o país foi atingido por uma forte nevasca. Já taxa de desemprego continuou recuando e 

passou de 4,7% para 4,5%, apesar da estabilidade da taxa de participação (63,0%). Os gastos 

dos consumidores ficaram inalterados pelo segundo mês consecutivo e a taxa de inflação mensal 

medida através do PCE caiu pela primeira vez em um ano, confirmando a fraca demanda 

doméstica no primeiro trimestre deste ano. Em abril, 211 mil novos postos de trabalho não rural 

foram criados, quando se esperava que seriam 190 mil. A taxa de desemprego recuou de 4,5% em 

março, para a 4,4%, o menor nível em 10 anos. O movimento reflete sinais de um mercado de 

trabalho apertado que pode pavimentar o caminho para uma alta dos juros em junho. Em sua 

reunião ordinária na semana anterior o FED decidiu manter inalterada a taxa básica de juros 

entre 0,75% e 1% aa, o que reforçou a visão do mercado que apenas dois novos aumentos ainda 

ocorrerão neste ano. Nos mercados de ações internacionais, a semana foi novamente de altas. O 

Dax, índice da bolsa alemã, subiu 2,24% e o FTSE-100, da bolsa inglesa, 1,30%. Por sua vez, o 

índice S&P 500, da bolsa norte-americana, subiu 0,63% e o Nikkey 225, da bolsa japonesa 1,30% 

também.  

Em relação à economia brasileira, dos indicadores parciais de inflação, o IPC-Fipe acelerou de 

0,56% na terceira medição de abril, para 0,61% na quarta, ainda influenciado pelo grupo 

alimentação. O IPC-S, por sua vez, que na terceira prévia de abril subiu 0,31%, desacelerou a 

alta para 0,12% na última, sendo que a maior contribuição veio do grupo Habitação, para o índice 

do mês. Conforme o IBGE, a produção industrial brasileira voltou a crescer e avançou 1,1% em 

março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a fevereiro a alta foi de 

1,8%. Na primeira semana de maio, o Ibovespa subiu 0,47% e passou a acumular uma alta de 

9,10% em 2017. Já o dólar caiu 0,69% na semana e acumula uma queda de 2,54% no ano. Por sua 

vez, o IMB-B Total, apresentou alta de 0,31% na semana e acumula alta de 6,80% no ano. No 

Relatório Focus publicado ontem, 08/05/25017, a média dos economistas que militam no 

mercado financeiro estimou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subirá  

4,01% em 2017, frente a expectativa de 4,03% na semana anterior. Para 2018 a expectativa é 

que suba 4,39%, frente a 4,30% na semana anterior. Para a taxa Selic, o relatório informou que 

para o fim de 2017, a média das expectativas situou-se em 8,50%, como na semana anterior.  

 



Para o final de 2018 a estimativa é de que esteja em 8,50%, também como na pesquisa anterior. 

Já para o desempenho da economia previsto para este ano, o mercado estima a evolução do PIB 

em 0,47%, frente a 0,46% da última pesquisa e para 2018 um avanço de 2,50%, também como na 

semana anterior. Para a taxa de câmbio, o relatório mostrou que a cotação da moeda americana 

estará em R$ 3,23, no fim de 2017, como na pesquisa anterior e para o final do próximo ano em 

R$ 3,40, frente a R$ 3,38na última apuração. Para o Investimento Estrangeiro Direto, as 

expectativas são de um ingresso de US$ 76 bilhões em 2017 e US$ 75 bilhões em 2018. Sobre a 

inflação, os índices de preços tanto no atacado como no varejo surpreenderam ao apresentar 

taxas abaixo do piso das projeções de mercado. Além da recessão econômica e do câmbio mais 

estável, o clima altamente benéfico tem resultado em safras robustas, o que tem colaborado de 

forma importante para a dinâmica benigna da inflação. Nesse contexto, destacamos o IPCA-15, 

que acelerou moderadamente de 0,15% para 0,21% (M/M) em abril, porém, ficou abaixo do piso 

das estimativas consolidadas pela Bloomberg (0,23%). Em 12 meses, a inflação desacelerou de 

4,73% para 4,41%. Existem vária evidências de que o processo de desinflação se consolidou. 

Nesse ambiente que reúne inflação abaixo do padrão sazonal e atividade em recuperação 

gradual, o Banco Central decidiu de forma unânime reduzir a taxa básica de juros em 100 bps, de 

12,25% para 11,25%, o que representou intensificação moderada do ritmo de corte de juros. A 

decisão veio em linha com a sinalização do RTI do 1T17 e com as expectativas de mercado. 

Posteriormente, as notas da reunião trouxeram a sinalização de que existe possibilidade de 

intensificação do ritmo de corte da Selic. Alguns membros do Comitê argumentaram que a 

evolução da conjuntura já permitiria uma redução acima de 100 bps. Entretanto, o BCB justificou 

sua decisão com base na incerteza sobre a aprovação das reformas. 

Comportamento dos Ativos no segmento de renda fixa: IRFM: A curva prefixada apresentou 

movimentos mistos durante o mês de abril. Os vértices curtos caíram acompanhando a decisão 

de política monetária e também a queda da inflação corrente. No trecho mais longo, as 

concessões feitas pelo relator da PEC da Previdência na comissão especial e a redução da 

economia fiscal proposta inicialmente levou à piora da percepção de risco com as reformas.  

O adiamento da apresentação do relatório final trouxe apreensão aos mercados e levou à um 

forte movimento de realização, com aumento da inclinação em seu trecho mais longo. IMA B e 

LFT: A curva de NTN-B apresentou movimento similar ao movimento na curva de juro nominal. 

Os vértices curtos com exceção de 2017 apresentaram movimento de queda de taxa juntamente 

com movimento inverso na ponta mais longa. A piora do sentimento com relação à proposta da 

previdência levou à stop de posições pressionando toda a curva de NTN-B. O mês de abril foi um 

mês positivo para as LFT. O aumento da volatilidade nos mercados também pode ser considerado 

um fator favorável à maior demanda pelo papel. Com isso as LFT apresentaram boa performance 

no período superando o CDI. 

 

 
  

 

 

 

 

 



  

  
PERSPECTIVAS: As incertezas com relação à reforma da Previdência podem influenciar a 

performance da curva de NTN-B, com a possibilidade de um aumento da inflação implícita para o 

período, que atualmente encontra-se em níveis históricos bastante reprimidos. É esperado 

comportamento neutro com viés de alta para os vértices intermediários e longos da curva 

prefixada. Configura-se então um cenário de aumento da inclinação da curva de juros para o 

período. Segmento de Renda Variável: No mês de março o Ibovespa avançou 0,65% aos 65.403 

pontos. Em meio as preocupações com o andamento da reforma da Previdência no Congresso e o 

recuo do petróleo e do minério de ferro no exterior, os investidores atuaram no mercado de 

ações de forma mais cautelosa no período. Apesar disso, o desempenho positivo do Ibovespa 

teve por base a performance média positiva das bolsas de valores no mundo, o anúncio das 

diretrizes da reforma tributária nos EUA e, internamente, a manutenção de um ambiente 

favorável para a inflação e a politica monetária e a aprovação do texto-base da reforma 

trabalhista na Câmara no final do mês. O setor de Educação foi o destaque positivo do Ibovespa 

(alta de 12,93%). Na ponta negativa, o setor de siderurgia recuou 10,16%, com destaque para a 

queda de mais de 14% das ações da CSN. No exterior, o resultado do primeiro turno da eleição 

presidencial na França reforçou a percepção dos investidores acerca do favoritismo de Macron 

sobre Le Pen e ajudou a impulsionar as bolsas na Europa. Com exceção de Londres (- 1,62%), as 

bolsas europeias encerraram o mês no campo positivo. Nos Estados Unidos, a performance 

também foi positiva. Na Ásia, a bolsa de Hong Kong foi destaque de alta (2,09%) enquanto a 

bolsa chinesa recuou 2,11%. 

 
 

 

  



 
  

PERSPECTIVAS: A revisão para cima das projeções de PIB e inflação pelo FMI reforçam a 

perspectiva para o crescimento mundial. No cenário doméstico a aprovação da reforma da 

previdência é essencial para melhor percepção de risco com a trajetória do mercado local. No 

médio prazo, em que pese a perspectiva de normalização da política monetária nos Estados 

Unidos, o cenário é favorável para a bolsa brasileira, com a expectativa de implementação das 

reformas fiscais e microeconômicas, aceleração do ciclo de corte de juros e subsequente 

recuperação da atividade, ainda que de forma mais lenta do que o estimado anteriormente e em 

um contexto de dólar mais forte. 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: 

 

 
 

 
 

  

 



  

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

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. Passou o Senhor Gestor a 

discorrer acerca da Avalição Atuarial para o exercício de 2017, prestando todas as informações 

quanto a sua concepção e resultados, que implicaram elevação da alíquota patronal a partir da 

competência 07/2017 da ordem de (+) 0,15% (zero vírgula quinze pontos percentuais). Explicou o 

Senhor gestor que reajuste da alíquota para o equilíbrio do regime deveu-se a conjunção de 

diversos fatores, quais sejam que desde 2011 a Prefeitura não realiza concurso público; 

envelhecimento da massa dos servidores; não há novos entrandos; reposição em 2016 da inflação 

do ano anterior, 2015, da ordem de 10,67% o que gera reposição do passivo; que a Avaliação 

Atuarial foi apresentada ao Executivo Municipal com todas as particularidades e que em 

19/05/2017 através de Decreto do Executivo Municipal houve a Homologação da Avaliação 

Atuarial. O Senhor Gestor discorreu acerca dos tópicos da Avaliação Atuarial através de 

apresentação em PowerPoint. O Senhor Gestor deu ciência ainda que não havia sido feito o 

fechamento de apuração dos resultados dos fundos de investimento, mas que a rentabilidade 

aferida em maio seria de variação negativa. 

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

 

Licitação  

 
10/2017 22/05/2017 Desumidificador de sulfite R$ 328,00 Papelaria Rabisco – Maria José Bueno de 

Araújo 

 

 

 



 

Aposentadoria 

 
Nº 

Processo 

Data 

requerimento 

Nome Servidor Data 

Concessão 

11 31/03/2017 Alexandrina de Fátima Bueno Borsotti 02/05/2017 

12 11/04/2017 José Expedito Aparecido da Luz 15/05/2017 

13 26/04/2017 Sr Darci Paschoal 22/05/2017 

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Sr. 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 09 de maio 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 abril de 2017.  Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a 

presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 30 de maio de 2017. 
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