
Ata da posse dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPSPMP-
PIRAPREV para o biênio 2016-2018 e da primeira convocação do Conselho Administrativo. 

 
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:00 hs, nas dependências do Salão Azul do 
Paço Municipal Dr. Célio Gayer, sito à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 120 – Centro, nesta 
Comarca de Piracaia, Estado de São Paulo reuniram-se, com a presença da Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal Terezinha das Graças da Silveira Peçanha e Srª Darlene Beraldo De Paiva, 
Coordenadora Geral Administrativa da Prefeitura Municipal; do Vereador Professor Rogério, do 
Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV Sr. Osmar Giudice os Membros do Conselho 
Administrativo do biênio 2014-2016 que ora encerram seus respectivos mandatos Sr. Nelson 
Chagas, Srª Maria Nazaré Leite de Oliveira, Srª Luizelena Patrício de Oliveira Barbosa e Srª 
Rosalina Carvalho de Melo Fialho; ausente a Srª Vera Lúcia Ferreira Camargo; os Membros do 
Conselho Fiscal Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Srª Ana Lúcia Léo Vieira da Silva e Srª. Ilda 
Lima Gonçalves; ausente a Senhora Fabiana de Castro; presentes os Membros Eleitos no pleito 
realizado em 18/11/2016 bem como os indicados pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e 
IPSPMP-PIRAPREV na forma da Lei nº 2.522/2009 que irão compor os conselhos para o biênio 
2016-2018, a saber, para o Conselho Fiscal Srª. Ana Lúcia Léo Vieira da Silva, Srª. Lucilene 
Fernanda Pinheiro, Srª. Prescilla Bueno Pinheiro, Sr. Roberval Rodrigues Antunes e Sr. Valter 
Aparecido de Moraes; ausente o Sr. Gustavo Buzato Buratti; presentes também os membros para o 
Conselho Administrativo Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, 
Luciano Afaz de Oliveira, Luzia das Graças Oliveira Nascimento, Maria Aparecida Dutra Campelo 
de Oliveira, Sr. Norberto Lapelegrini e Wanderley Fialho; ausente o Sr. Clóvis Pinheiro. Dando 
início aos trabalhos, o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP - PIRAPREV agradeceu 
a presença de todos discorrendo sobre a importância dos conselheiros frente à administração dos 
recursos de uma geração de servidores públicos municipais os quais representam; apresentou a 
Prestação de Contas do IPSPMP – PIRAPREV relativa à gestão 2013/2016; que o Patrimônio do 
RPPS, deduzidas as despesas, no período de janeiro de 2013 a outubro de 2016 evolui nestes 46 
meses aproximadamente (+) 97,39%, apesar de nesse período ter atravessado crises econômicas e 
políticas nacionais e internacionais que repercutiram no mercado financeiro e de capitais de forma 
negativa: 
 

 
 
 
As Receitas e Despesas se comportaram da seguinte forma no quadriênio: 



 

 
 
Foram concedidos 60 benefícios no período, a saber: 

 
 
O Senhor Superintendente também apresentou de forma resumida as Principais Ações e Projetos:  
 

 Certificação CPA 10 ANBIMA da totalidade dos membros do Comitê de Investimentos; 
 Certificação de todos os membros da Unidade Gestora CGRPPS da APIMEC e Capacitação dos 

conselheiros de forma permanente;  
 Implantação do Portal de Transparência;  
 Implantação do Inventário Patrimonial com registro fotográfico dos bens no sistema 

informatizado;  
 Resultado da Auditoria do MPS/RFB – inexistência de critérios irregulares no período objeto 

do exame (Janeiro 2009 a Dezembro 2013).; 
 Resultado da Auditoria específica PROFISCO do TCE-inexistência de investimentos 

irregulares;  
 
 



 Adequações na área de Tecnologia da Informação (prestador de serviço/ 
equipamento/plataforma de Linux para Windows);  

 Aquisição de imóvel para sede própria do PIRAPREV; 
 Digitalização documental; 
 Planejamento Estratégico, Política de Segurança da Informação, Política de Responsabilidade 

Social, Código de Ética 
 Lançamento da Cartilha dos Direitos Previdenciários ; do Informativo Previdenciário 

“ACONTECE” e Reformulação do Website; 
 Projeto arquitetônico para adequação do espaço físico das instalações da futura Sede do 

PIRAPREV; 
 Governança Corporativa; 
 Premio Boas Práticas de Gestão 2016 – 5º Lugar categoria pequeno porte no Brasil /2º lugar no 

Estado de SP; 
 Dos 2115 RPPS no Brasil, apenas 89 atendem ao critério de Investidor Qualificado, sendo o 

PIRAPREV um destes seletos; 
 Processo de Eleição membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal para o biênio 2016/2018; 

O Senhor Superintendente discorreu acerca de como o RPPS de Piracaia encontra-se fortalecido 
através dos atos praticados pela gestão; que se trata de mais uma etapa vencida nessa árdua 
jornada da condução previdenciária, permeada de dias de sol forte que se mesclaram com 
tempestades perfeitas. Contudo, prosseguimos nossa caminhada, dia após dia, perseverando na 
fé. Os frutos colhidos até aqui são mera consequência. Há um longo caminho a ser percorrido 
ainda. Novos céus e novas terras a desbravar. Neste sentido agradeceu aos pares do CMP que 
ora se despedem pelo trabalho desenvolvido e pelos excelentes resultados apresentados: “À 
Tripulação da nau PIRAPREV que esteve conosco até aqui, enfrentando mares revoltos, cantos 
de sereias e monstros marinhos, nosso SINCERO MUITO OBRIGADO!”. Dando também as 

boas vindas aos novos integrantes dos conselhos administrativo e fiscal informando na 
oportunidade que será realizado treinamento aos novos pares a fim de que possam deliberar 
acerca de suas competências e que serão chamados a tomar ciência do Código de Ética e da 
Política de Segurança da Informação do PIRAPREV. Dirigindo-se à S. Ex.ª. a  Srª. Prefeita 
Terezinha, expressou o Sr. Superintendente em nome da equipe e conselheiros que ora se 
despedem o reconhecimento a S. Ex.ª. por sua coragem e  zelo com a previdência em tempos 
de tão extrema dificuldade como o foi este quadriênio; que sabedores somos que não se tratou 
de tarefa fácil, mas que todavia foi mais uma missão cumprida, expressando os agradecimentos 
de todos por tudo, principalmente pelo olhar respeitoso à previdência municipal e que foi uma 
satisfação estarmos a serviço do Município, despedindo-nos de Vossa Excelência com um ATÈ 
BREVE!, recebendo dos presentes uma salva de palmas. Sua Excelência a Senhora Prefeita 
com a palavra, parabenizou as conquistas do IPSPMP-PIRAPREV em períodos tão 
turbulentos, lembrando que no término de sua primeira gestão em 2008, se empenhou para 
transformar o então fundo de previdência em autarquia, o que proporcionou o fortalecimento 
da previdência municipal; mais uma vez agradeceu o Sr. Osmar Giudice por seu empenho 
como gestor do RPPS; que o que se conseguiu até aqui foi fruto de muito trabalho, estudo e 
dedicação da equipe, o que resultou nas conquistas apresentadas; aos membros que de 
despedem, agradeceu a dedicação e empenho e, aos membros que ora passam a fazer parte dos 
conselhos administrativo e fiscal, ofertou sinceros votos de uma administração tão frutífera 
quanto a que ora se encerra frisando a necessidade da instrução, do conhecimento constante a 
fim de que tenham plena convicção das decisões a serem proferidas, as quais impactam 
diretamente na vida de parcela da população de Piracaia e do futuro dos servidores públicos 
municipais; que muito foi realizado e ainda há muito por vir. A Senhora Prefeita Terezinha 
agradeceu mais uma vez ao Sr. Osmar Giudice dando conhecimento aos presentes da 
recondução do mesmo à Superintendência do IPSPMP-PIRAPREV para mais um biênio, 
desejando que Deus continue abençoando a todos e que não deixem de perseverar na fé e na 
esperança; que desavenças ocorrem mas que as divergências de opiniões são mola propulsora 
para que se ampliem horizontes e que divergências ocorreram, ocorrem e ocorrerão e que 
fazem parte do crescimento da vida profissional e pessoal; na sequencia, S. Ex.ªª. a Prefeita 
Terezinha autografou o Decreto nº 4.266 de 05 de dezembro de 2016 que nomeia os membros 
que passam a integrar os Conselhos Administrativo e Fiscal do IPSPMP-PIRAPREV, bem 
como a Portaria nº 7.818, também desta data, que reconduz o Sr. Osmar Giudice ao exercício  



das funções de Superintendente para o biênio 2016-2018, na forma da Lei nº 2.522/2009, 
dando assim por empossados os membros dos Conselhos bem como o Superintendente do 
IPSPMP PIRAPREV. Na sequência, os membros empossados do Conselho Administrativo 
foram convocados a pedido do Sr. Superintendente para, a fim de que se atenda ao disposto na 
legislação em vigor, solicitar que os pares entre si elegessem o Presidente do Conselho 
Administrativo, o qual passará a assinar as movimentações financeiras e de investimentos em 
conjunto com o Sr. Superintendente. Após deliberarem, por unanimidade, os membros 
elegeram o Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira como Presidente do Conselho Administrativo. 
Tomaram ciência, por parte do Sr. Superintendente, que será ministrado curso de capacitação e 
disponibilizado calendário anual das reuniões a todos os conselheiros. Nada mais havendo a 
tratar eu, Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV, lavrei a presente ata que, 
após lida e achada conforme, segue assinada. 
Piracaia, em 05 de dezembro de 2016. 
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