
[08:39, 19/06/2020] Osmar: Reunião Ordinária do Conselho Administrativo 

[08:39, 19/06/2020] Osmar: Piracaia, em 19 de junho de 2020. 

Encaminhamentos: Constatada a existência legal de quórum, o senhor gestor abrindo os trabalhos 

agradeceu a presença de todos, estimando que se encontrem  com saúde nesse momento de 

pandemia 

O Senhor gestor passou a discorrer acerca, inicialmente, das concessões de benefícios havidas no mês 

de maio de 2020, quais sejam:  

PORTARIA Nº. 244/2020, de 01 de junho de 2020. “Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e 

Tempo de Contribuição a servidor público municipal” Senhor Miguel Donizetti Gonçalves 

PORTARIA Nº. 245/2020, de 01 de junho de 2020. “Concede Aposentadoria Voluntária por Idade, com 

proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, à servidora pública municipal”. Senhora Maria 

Aparecida de Moraes, 

PORTARIA Nº. 246/2020, de 01 de junho de 2020. “Concede Pensão Por Morte a beneficiário de 

servidor público municipal”  Senhora Rosângela Benedito de Souza 

PORTARIA Nº. 247/2020, de 01 de junho de 2020. “Concede Aposentadoria Voluntária por Idade, com 

proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, à servidor público municipal”. José Aparecido de 

Souza 

Nº. 248/2020, de 01 de junho de 2020.“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos 

proporcionais ao Tempo de Contribuição, à servidora pública municipal”. Senhora Lenil Aparecida 

Fontana Bueno da Silva 

[08:49, 19/06/2020] Osmar: Os processos físicos se encontram à disposição para apreciação, o que 

deverá ocorrer no término do isolamento social imposto pelo COVID 19. 

[08:50, 19/06/2020] Osmar: Administrativamente, ainda, informamos que o PIRAPREV se encontra sob 

auditoria do TCE relativo à Tomada de Contas do Exercício de 2019. 

[08:50, 19/06/2020] Osmar: De forma remota, mas estamos sendo auditados 

[08:50, 19/06/2020] Osmar: Fisicamente, após o término da pandemia 

[08:52, 19/06/2020] Osmar: No que tange às contas do exercício de 2018, auditadas o ano passado, o 

Conselheiro Relator havia solicitado posicionamento de alguns tópicos à Assessoria Técnico Jurídica. 

[08:52, 19/06/2020] Osmar: Recebemos o parecer destes, com recomendação de regularidade das 

contas, no que estamos no aguardo da decisão. 



 

 



 

 



 

 

[08:55, 19/06/2020] Osmar: Desta forma, esse gestor empossado em 02/02/2002, está com 17 contas 

aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 



[08:56, 19/06/2020] Osmar: Dando prosseguimento, ainda na área Administrativa, como é do 

conhecimento dos pares, na última Seção do Legislativo houve a Aprovação da Lei de majoração das 

alíquotas por 9 x 1. 

[08:57, 19/06/2020] Osmar: Estamos no aguardo da sanção para que seja expedido Decreto 

Homologando a Avaliação Atuarial 2020 para encaminhamento ao Ministério da Economia 

[08:57, 19/06/2020] Osmar: Dando prosseguimento, apresenta-se o Balancete da Receita e o 

Balancete da Despesa relativo ao mês de maio de 2020 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 



 
[08:58, 19/06/2020] Osmar: Informamos que as contribuições previdenciárias da prefeitura, parte 

patronal e custeio suplementar referentes a abril, cujo vencimento se deu em maio, foram feitas de 

forma parcial 

[09:00, 19/06/2020] Osmar: Contribuições devidas: Patronal R$ 287.871,07, houve recolhimento de R$ 

158.924,43 restando R$ 128.942,69 

[09:01, 19/06/2020] Osmar: Aporte: Valor devido , não recolhido em sua totalidade R$ 286.820,44 

[09:01, 19/06/2020] Osmar: Assim, resta a recolher R$ 415.763,13. O Ente Público foi oficiado  em 

27/05/2020 

[09:02, 19/06/2020] Osmar: As contribuições dos servidores foram feitas dentro do prazo em sua 

totalidade 

[09:02, 19/06/2020] Osmar: Quanto  ao recolhimento relativo ao mes de maio, o vencimento das 

contribuições se dará no próximo dia 25/06/2020. 

[09:03, 19/06/2020] Osmar: A contribuição do servidor foi recolhida em sua totalidade 

[09:03, 19/06/2020] Osmar: Isto posto,  passamos à apresentação da Resenha Econômica do mês de 

maio de 2020, apreciação dos mapas de investimento frente aos cenários. 

[09:04, 19/06/2020] Osmar: Durante o mês de maio os mercados continuaram a recuperar parte das 

perdas do mês de março, devido anúncios de reabertura, ainda que parcial, de algumas economias da 

Europa, na expectativa de horizonte menos nebuloso à frente 



[09:04, 19/06/2020] Osmar: No cenário doméstico, houve queda na taxa de juros, com a Selic a 3% ao 

ano. Apostas do mercado sinalizam para um novo corte na taxa de juro SELIC. As previsões apontam 

para juro baixo no curto prazo por um longo tempo. Por outro lado, há percepção de risco maior no 

longo prazo, em virtude das incertezas em relação a trajetória fiscal do País. 

[09:04, 19/06/2020] Osmar: O dólar caiu 1,83% em maio, o primeiro mês de 2020 que fecha em 

queda. A última baixa mensal havia sido em dezembro de 2019. A moeda americana também 

acumulou a segunda semana seguida de desvalorização. Apesar da queda no mês, o dólar fechou maio 

acumulando valorização de 33% em 2020, com o real ainda mantendo o pior desempenho ante o dólar 

nos principais mercados emergentes. Taxa de juro Selic baixa e pressões econômicas, sanitárias e 

políticas ainda pressionam a moeda norte-americana para cima. 

[09:05, 19/06/2020] Osmar: O IBGE divulgou o resultado do PIB do 1º trimestre de 2020. O PIB recuou 

1,5% em relação ao 4º trimestre de 2019. O resultado veio em linha com o consenso de mercado. Cabe 

ressaltar que houve forte revisão do PIB do 1º tri após o mês de março, em função do início da 

quarentena naquele mês. Resultados ruins também são esperados para o 2º trimestre, em virtude da 

parada abrupta de vários setores da economia. Eventual retomada da economia com previsão a partir 

do 3º trimestre do ano. De fato, a grande incerteza que paira sobre os mercados é a duração dessa 

pandemia. 

[09:05, 19/06/2020] Osmar: Em relação as expectativas de mercado, vide abaixo algumas estimativas: 

 

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os 

indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida 

pelos títulos públicos federais. O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais 

(descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos 

mais longos somente; 

 



De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de 

referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2021 a 2024. 

 

[09:06, 19/06/2020] Osmar: Como podemos verificar, atingir a Meta Atuarial 2020 pelo segmento de 

renda fixa é IMPOSSÍVEL. 

[09:07, 19/06/2020] Osmar: E o segmento de renda variável não comportará o balanceamento da 

carteira 

[09:07, 19/06/2020] Osmar: O Foco da gestão é a manutenção do patrimônio e, com relação à meta 

eventualmente não atingida, a mesma figurará nos ajustes atuariais de cobertura do sistema que serão 

levantados na Avaliação Atuarial 2021, data base 31/12/202 

[09:07, 19/06/2020] Osmar: A Política continuou a ditar o tom da orquestra do mercado financeiro, 

dadas as medidas e contra medidas da Presidência da República. 

[09:07, 19/06/2020] Osmar: Colaboram para as instabilidades: 

Houve destruição recorde de 1 2 milhão de empregos formais nos meses de março e abril Segundo os 

indicadores do Caged e com o nosso ajuste sazonal, o saldo negativo de criação de vagas de emprego 

formal foi de 222 mil em março e de 958 mil em abril, o pior mês já registrado Adicionalmente, 

segundo os dados da PNAD, que abrangem também o setor informal, quase 3 milhões de pessoas 

deixaram de ser ocupadas em abril No entanto, o fato de muitos trabalhadores deixarem de ter 

procurado emprego no mês fez com que a elevação do desemprego tenha sido pequena Se 

mantivéssemos a taxa de participação constante, a ntaxa de desemprego com ajuste sazonal seria de 

14 2 ante os 12 0 efetivamente registrados no mês Os números mostram a magnitude do efeito das 

medidas de isolamento social sobre a atividade, e consequentemente, sobre o mercado de trabalho. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, 8 1 milhões de trabalhadores tiveram redução de jornada 

ou suspensão temporária do mercado de trabalho até maio Nas próximas leituras, os indicadores de 

emprego devem continuar repercutindo a evolução desfavorável da atividade 

e, internacionalmente ainda... 

Na China, começa a retomada gradual da atividade, mas diante das incertezas, autoridades decidem 

não fixar meta de crescimento para o ano A produção industrial do país se elevou 3 9 na comparação 

anual em abril e as vendas no varejo recuaram 7 5 após queda de 15 8 em março O primeiro ministro 

chinês, Li Keqiang defendeu que o país deve priorizar a estabilização do emprego e a redução da 

pobreza Nesse sentido, o governo não adotou meta de crescimento, mas fixou como objetivo a criação 

de 9 milhões de empregos neste ano, com aumento dos gastos em infraestrutura De modo geral, os 

dados diários de atividade na China sugerem uma retomada gradual, compatível com crescimento de 

cerca de 2 do PIB em 2020 

Nos EUA, atividade econômica sofreu retração histórica em abril O país registrou destruição de 20 5 

milhões de vagas de emprego no mês, levando a taxa de desemprego a 14 7 A medida mais ampla de 



desemprego, considerando aqueles que deixaram de buscar trabalho, alcançou 22 8 O resultado 

significou a maior alta desde 1939 As vendas no varejo recuaram 16 4 e a produção industrial recuou 

11 2 em abril, ambos em comparação com março Os resultados são compatíveis com retração da 

ordem de 10 do PIB, em função dos impactos da  pandemia Nesse cenário, o Fed indicou que o 

momento prescreve estímulos monetários Em ata da reunião na qual o Banco manteve a taxa de juros 

no intervalo de 0 25 a a e 0 a a os membros reforçaram que o cenário ainda contempla uma incerteza 

extraordinária para a economia, decorrente da evolução da pandemia Sobre a atividade, há o risco de 

manutenção da taxa de desemprego em patamar elevado e de queda do consumo das famílias Já a 

inflação deve se manter abaixo da meta, com queda da demanda, fortalecimento do dólar e redução 

do preço do petróleo Com isso, parte do comitê prevê a possibilidade de aumento dos estímulos e de 

sua duração Ainda em um cenário bastante incerto, o Fed deverá manter ou acelerar os estímulos nos 

próximos meses. 

[09:08, 19/06/2020] Osmar: O nível de incerteza permanece e novos entraves para a estabilidade 

estão a caminho A magnitude dos impactos causados pelo isolamento social permanece em destaque 

entre os maiores riscos e o receio com relação a uma nova segunda onda aumentou com Coreia do Sul 

voltando a fechar alguns estabelecimentos Adicionalmente, os ruídos políticos começam a ganhar 

corpo pelo mundo Neste sentido, a China endurece novamente a retórica com relação a Hong Kong, 

por sua vez, os Estados Unidos também seguem na mesma linha com a China, ameaçando o caminho 

que estava sendo desenhado para uma trégua futura Fatores relacionados a eleições e populismo 

podem atrapalhar a retomada após um período tão difícil como este que vivemos 

[09:08, 19/06/2020] Osmar: no que se refere à renda variável 

[09:09, 19/06/2020] Osmar: PERSPECTIVAS RENDA VARIÁVEL 

[09:09, 19/06/2020] Osmar: O mês de maio foi mais um positivo para as bolsas em geral, contrariando 

não só a fama negativa do mês, mas também o clima negativo para a economia local 

As bolsas dos países desenvolvidos tiveram comportamento bastante positivo, guiadas pela 

expectativa otimista com a saída da quarentena e impactos dos pacotes fiscais que continuam sendo 

anunciados pelos governos O S&P 500 teve retorno de 4 53 reduzindo a perda do ano para 5 77 

%%(chegou a ser de 34 no ano) O índice Nasdaq, dominado pelos setores de tecnologia e varejo ligado 

a e-commerce (grandes destaques de performance), teve retorno de 6 75 acumulando o 

impressionante retorno de 5 76 no ano 

[09:09, 19/06/2020] Osmar: No Brasil, o Ibovespa teve retorno de 8 57 acumulando queda de 24 42 no 

ano Apesar da influência positiva das bolsas no exterior, a instabilidade política local, com os riscos 

que isso representa para o equilíbrio fiscal e sustentabilidade da dívida/solvência do país, ajuda a 

explicar o desempenho relativamente pior da bolsa brasileira no ano, inclusive entre as economias 

emergentes.  Por outro lado, a expansão monetária e fiscal dos governos no mundo, os avanços da 

medicina no tratamento do Covid 19 o fluxo positivo do investidor local e o ambiente de baixas taxas 

de juros configuram uma perspectiva positiva de médio prazo para a bolsa brasileira 

[09:09, 19/06/2020] Osmar: Os setores ligados a commodities foram destaque de valorização 

(Mineração e Petróleo) devido à forte recuperação dos preços do minério de ferro e do petróleo, na 

esteira da dinâmica positiva de recuperação das economias dos países que estão adiantados na  



questão do Covid 19 O setor de serviços públicos também se destacou em consequência da volta de 

rumores de privatização envolvendo empresas do setor O setor de varejo continuou sendo destaque, 

guiado pelas empresas que tem tido sucesso no crescimento do e commerce Por outro lado, os setores 

de Educação e Shoppings Properties voltaram a se destacar negativamente em função do impacto 

mais relevante que o Covid 19 traz para questões conjunturais e estruturais desses setores 

 

[09:10, 19/06/2020] Osmar: pelo segundo mês consecutivo, o limite do segmento  investimentos no 

exterior permanece extrapolado, por desenquadramento passivo. A fim de regularizar a situação, a 

propositura deste Gestor é de regularizar, realocando o percentual excedente em 1% (um ponto 

percentual) 

[09:11, 19/06/2020] Osmar: Houve a recomendação por parte do Comitê de Investimentos e, desta 

fora, resgatamos R$ 1.000.000,00 nesta data do FI Banco Safra, com realocação na Renda Fixa do 

Banco Itau - Alocação Dinâmica 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

Às considerações dos pares 

[09:46, 19/06/2020] Osmar: Nada mais e, 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 e, depois de avaliados os atos financeiros praticados 

relativos 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, Var e Vol., por unanimidade referendaram os atos praticados na gestão administrativa e dos 



investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os investimentos bem como as rentabilidades 

aferidas no mês de maio  de 2020, 

[09:47, 19/06/2020] Osmar: Muito obrigado a todos e um excelente final de semana. 

 


