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Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Piraprev - Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia 
 

 Aos 25 dias do mês de abril de 2019, na sede do PIRAPREV - Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 08h30min, reuniram-se todos os 
membros do Conselho Fiscal.  

Anteriormente a esta reunião, houve a reunião geral entre o senhor superintendente 
Osmar Giudice, o conselho administrativo, conselho fiscal e o comitê de investimentos para 
a aprovação do balanço do ano de 2018, que foi registrada em ata própria.  

Após a reunião acima mencionada, foi iniciada a reunião do conselho fiscal pelos seus 
membros, primeiramente para aprovação da ata da reunião do dia 25 de fevereiro, a qual foi 
lida e aprovada por unanimidade. 

Por ocasião da referida reunião de aferição das contas do PIRAPREV, foi detectado 
que nos registros financeiros em março houve o recebimento de multa e juros no valor de 
R$ 7.523,27 sobre a contribuição patronal, corrigindo o informado na ata da reunião 
anterior, onde o recolhimento de juros e atualização monetária em fevereiro foi no valor de 
R$ 11.321,77 sobre a contribuição patronal e R$ 4.761,94 sobre os aportes periódicos. 

Foram analisados o Enquadramento dos Investimentos conforme determinação da 
Resolução do CMN nº 3.922/10, bem como dos Balancetes da Receita e Despesa, a Folha de 
Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidada 
e paga pelo Instituto de Previdência. 

Quanto ao Enquadramento na Resolução do CMN nº 3.922/10, no mês de março de 
2019 houve os seguintes novos investimentos: RENDA FIXA: Itau Institucional Alocação 
Dinâmica II (C/C 08870-6) no valor de R$ 590.000,00; Itau Institucional Alocação Dinâmica II 
(C/C 08873-0) no valor de R$ 19.101,77. RENDA VARIÁVEL: Vinci Selection Equites Fi Em 
Ações no valor de R$ 658.000,00; Vinci Capital Partners III Fip Multiestrategia II no valor de 
R$ 235.800,00 totalizando R$ 1.502.901,77 em investimentos. As variações negativas foram: 
RENDA FIXA: Caixa Fi Brasil Ima B Tit Publ RF no valor de (-)R$ 0,69; Fic Novo Brasil Ima B Rf  
Lp (Cef) no valor de (-)R$11,15; Itau Institucional Alocação Dinâmica II (C/C 08870-6) no valor 
de (-)R$ 2.281,35. RENDA VARIÁVEL: xItau Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo no valor de (-)R$ 
42.639,95; Itau Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo (Parcelamento) no valor de (-)R$ 101,94; Itau 
Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo (Aporte) no valor de (-)R$ 8.226,26; Caixa Fi Ações Small Caps 
Ativo no valor de (-)R$ 549,17; Vinci Selection Equites Fi Em Ações no valor de (-)R$ 
40.744,52; Itau Governança Corporativa Ações Fi no valor de (-)R$ 102,60; Itau Institu.Ações 
Phoenix Fundo De Invest. (C/C 02920-5) no valor de (-)R$ 4.990,58; Itau Institu.Ações 
Phoenix Fundo De Invest. (C/C 08872-2) no valor de (-)R$ 20.301,03; Itau Institu.Ações 
Phoenix Fundo De Invest. (C/C 08873-0) no valor de (-)R$ 1.009,20; Vinci Capital Partners III 
Fip Multiestrategia II no valor de (-)R$ 14.094,27; Kinea II Real Estate Equity Fi Imobiliário - 
FII (Itaú) no valor de (-)R$ 5.638,99 - resultando em um total de (-)R$ 140.691,70 em 
variação negativa (a ser lançada no balancete de Abril). Cabe ressaltar que o rendimento 
bruto dos investimentos foi de R$ 531.974,77 e após a dedução da variação negativa, o 
Rendimento Líquido dos investimentos permaneceu positiva em R$ 391.283,07.  

As demais despesas estão em sua maioria as mesmas dos meses anteriores, com as 
seguintes despesas fora do usual: R$ 6000,00 para contratação emergencial de empresa 
para conserto de rachaduras e colocação de piso na área externa e vazamento de água na 
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área interna do imóvel sede (processo 09/2019); R$ 16.900,00 para compra e instalação de 
cinco aparelhos de ar condicionado para resfriamento e controle de temperatura e R$ 
1.100,00 para instalação elétrica (processo 03/2019).  

Os Parcelamentos de débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo 
recolhidos à conta própria, conforme Balancete disponibilizado. 

Posto isso, sem mais nada a tratar nesta reunião, a prestação de contas foi aprovada 
por unanimidade pelos membros deste conselho. 

Ata redigida por mim, Sra. Renata Suyama da Silva, e posteriormente lida aos demais 
que a assinaram. 

 
 

Membros do Conselho Fiscal Assinatura 
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Sueli Aparecida de Araújo   
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