
,Reunião Ordinária do Conselho Administrativo 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 08h30min,  virtualmente, reuniram-
se o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev assim como os membros do 
Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia 
– PIRAPREV. Presentes os membros Senhores Norberto Lapelligrini; Luciano Afaz de Oliveira, Lafaiete 
Fábio Tadeu de Oliveira, Júlio César Ferreira Gama da Rocha e Marcelo Tadeu de Souza, bem como as 
Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento; e 
Sheila Prado Bernardini Martins. Encaminhamentos: Constatada a existência legal de quórum, o 
senhor gestor abrindo os trabalhos agradeceu a presença de todos, estimando que todos se 
encontrem  com saúde nesse momento de pandemia. 

O Senhor gestor passou a discorrer acerca, inicialmente, das concessões de benefícios havidas no 
mês de Abril de 2020: Portaria 240/2020  a Diva Maria de Oliveira Ferreira; 241/2020 a Maria Luzia 
Machado dos Santos; 242/2020 a Thirza Gonçalves Christ e 243/2020 a Andréa Gonçalves Rahal. 

Os processos físicos se encontram à disposição para apreciação, o que deverá ocorrer no término do 
isolamento social imposto pelo COVID 19. 

Dando prosseguimento, passou o senhor gestor às considerações do Mercado Financeiro vivenciado 
em abril/2020 e  o reflexo na carteira de investimentos: 

O mês de abril foi um mês de recuperação, tanto no Brasil quanto no exterior, mas a preocupação 
mundial com a pandemia do coronavirus ainda continua trazendo muitas incertezas e volatilidade no 
mercado Global.  

 

No Brasil, a  necessidade de continuidade do confinamento nas principais cidades brasileiras reduziu 
ainda mais a pressão inflacionária. Em alguns países, como a Alemanha, já se estuda uma 
flexibilização gradual do confinamento, mas sem deixar de lado a preocupação com o 
comportamento da curva de contaminados/mortes.  Acreditamos que posturas simulares a esta 
deverão ser observadas em outros países. 

A atenção se mantém em torno do coronavírus e muitas incertezas ainda pairam no horizonte. 
Mesmo com os primeiros sinais de reabertura de economia e início de fase descendente de 
contaminações em vários países, a dinâmica da retomada continua incerta, assim como a trajetória 
de casos pós relaxamento de medidas de isolamento social. O que ocorre com o contágio ao encerrar 
a quarentena? Como as economias retomarão o ritmo decrescimento? Como e quando sair da 
quarentena? Grande dificuldade de encontrar o ponto ótimo choque econômico associado ao 
coronavírus é muito forte, mas estamos vendo respostas contracíclicas firmes;  Política monetária 
muito acomodatícia nas principais economias (QE FED, ECB), assim como cortes de juros nas demais 
economias; Expansão fiscal muito grande, com destaque para US (quase 10%do PIB com 
possibilidade ainda ser maior)Grande incerteza sobre o cenário pós-choque; Confiança vai retomar?; 
Muitas firmas vão “quebrar” no período?; Será uma recuperação em formato de V e qual será novo 
PIB potencial pós choque? 



 

 

 



 

 

 



 

 

Não bastasse a pandemia do COVID19, o Brasil cria a sub-pandemia capitaneada pela política, uma 
verdadeira montanha russa: cada vez que o governo se pronuncia, o agitado mercado sofre mais e 
mais turbulência, com trocas de ministros e membros do segundo escalão do governo, numa 
tentativa de apoio e sustentação; o mercado financeiro é sensível e esses fatores, como é do 
conhecimento de todos e nos alternaremos entre altas e baixas e, por conta dos cenários 
vivenciados, a carteira de investimentos obteve a seguinte performance em abril de 2020: 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

No tocante ao enquadramento, ocorreu desenquadramento passivo do segmento de Investimentos 
no Exterior, por conta de rentabilidade excessiva.  A Resolução do Conselho Monetário Nacional 
proporciona o prazo de 180 dias para que a carteira se ajuste por si só. Entende a Gestão de 
Investimentos aguardar o fechamento do mês de maio para, se for o caso, proceder resgate do 
excedente de 0,72%. 

O Comitê de investimentos, em reunião ordinária de 11/05/2020 p.p., por unanimidade votou pela 
manutenção da carteira. 

Dando prosseguimento, conforme cientificado a estes pares em 14/05/2020 virtualmente, faça-se 
constar em ata que esta Unidade Gestora recebeu do Exmº. Sr. Prefeito Municipal em 12 de maio 
p.p, ofício solicitando prestação de informações acerca das consequências e demais informações à 
adequação da EC 103, o qual anexamos, assim como a resposta desta Unidade Gestora. 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

Repetidamente temos prestado a informação que o aumento de alíquota trata-se de imposição 
constitucional: ou se cumpre a Constituição ou não. Toda ação tem uma reação e o que cabia fazer a 
esta Unidade gestora através da Superintendência bem como do Conselho Administrativo, órgão de 
deliberação máxima da autarquia, se encontra feito. A situação se encontra nas mãos do legislativo 
municipal e sabedores somos das implicações políticas em ano eleitoral de qualquer tipo de 
majoração que implique na vida dos servidores públicos. 



Também este gestor cientifica esse colegiado que, na data de ontem, recebemos a Requisição de 
Documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a Tomada de Contas de 2019, 
que se dará neste primeiro momento integralmente de forma eletrônica. 

Um dos itens da requisição é a prestação de informações se o município adotou em 2020 as 
recomendações do atuário relativo à avaliação atuarial confeccionada na data base 31/12/2019. E a 
resposta, infelizmente, pela primeira vez desde 2002 será NÃO, uma vez que a obrigação 
constitucional de aumento da alíquota ainda não foi apreciada pela Câmara, não tendo como 
homologar a avaliação atuarial de 2020 nas premissas legais. 

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 
abril  de 2020, Nada mais havendo a tratar por hora, lavrar-se-á a presente ata que seguirá, após lida 
e achada conforme, pelos presentes assinada. 

Piracaia, em 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[08:33, 20/05/2020] Osmar: Bom dia a todos 

[08:33, 20/05/2020] Lafaiete Fábio Tadeu De Oliveira: Bom dia👍 

[08:34, 20/05/2020] Osmar: Reunião Ordinária do Conselho Administrativo 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 08h30min,  virtualmente, reuniram-
se o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev assim como os membros do 
Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia 
– PIRAPREV. Presentes os membros Senhores Norberto Lapelligrini; Luciano Afaz de Oliveira, Lafaiete 
Fábio Tadeu de Oliveira, Júlio César Ferreira Gama da Rocha e Marcelo Tadeu de Souza, bem como as 
Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento; e 
Sheila Prado Bernardini Martins. Encaminhamentos: Constatada a existência legal de quórum, o 
senhor gestor abrindo os trabalhos agradeceu a pres… 

[08:36, 20/05/2020] Osmar: Os processos físicos se encontram à disposição para apreciação, o que 
deverá ocorrer no término do isolamento social imposto pelo COVID 19 

[08:36, 20/05/2020] Osmar: Dando prosseguimento, passou o senhor gestor às considerações do 
Mercado Financeiro vivenciado em abril/2020 e  o reflexo na carteira de investimentos: 

[08:38, 20/05/2020] Osmar: O mês de abril foi um mês de recuperação, tanto no Brasil quanto no 
exterior, mas a preocupação mundial com a pandemia do coronavirus ainda continua trazendo 
muitas incertezas e volatilidade no mercado Global.  

 

No Brasil, a  necessidade de continuidade do confinamento nas principais cidades brasileiras reduziu 
ainda mais a pressão inflacionária. Em alguns países, como a Alemanha, já se estuda uma 
flexibilização gradual do confinamento, mas sem deixar de lado a preocupação com o 
comportamento da curva de contaminados/mortes.  Acreditamos que posturas simulares a esta 
deverão ser observadas em outros países. 

[08:45, 20/05/2020] Osmar: A atenção se mantém em torno do coronavírus e muitas incertezas 
ainda pairam no horizonte. 

Mesmo com os primeiros sinais de reabertura de economia e início de fase descendente de 
contaminações em vários países, a dinâmica da retomada continua incerta, assim como a trajetória 
de casos pós relaxamento de medidas de isolamento 

social. 

▪ O que ocorre com o contágio ao encerrar a quarentena? 

▪ Como as economias retomarão o ritmo decrescimento? 

▪ Como e quando sair da quarentena? Grande dificuldade de encontrar o ponto ótimo choque 
econômico associado ao coronavírus é muito orte, mas estamos vendo respostas contracíclicas 
firmes 

▪ Política monetária muito acomodatícia nas principais 

economias (QE FED, ECB), assim como cortes de juros 

nas demais economias 

▪ Expansã… 



[08:47, 20/05/2020] Osmar: Há muita incerteza no cenário, conforme as últimas expectativas do 
Boletim Focus 

[08:49, 20/05/2020] Osmar: O Choque da atividade no Brasil: 

[08:55, 20/05/2020] Osmar: Não bastasse a pandemia do COVID19, o Brasil cria a subpandemia 
capitaneada pela política, uma verdadeira montanha russa: cada vez que o governo se pronuncia, o 
agitado mercado sofre mais e mais turbulência, com trocas de ministros e membros do segundo 
escalão do governo, numa tentativa de apoio e sustentação 

[08:55, 20/05/2020] Osmar: o mercado financeiro é sensível e esses fatores, como é do 
conhecimento de todos e nos alternaremos entre altas e baixas 

[08:57, 20/05/2020] Osmar: Por conta dos cenários vivenciados, a carteira de investimentos obteve a 
seguinte performance em abril de 2020: 

[09:03, 20/05/2020] Osmar: No tocante ao enquadramento, ocorreu desenquadramento passivo do 
segmento de Investimentos no Exterior, por conta de rentabilidade excessiva.  A Resolução do 
Conselho Monetário Nacional proporciona o prazo de 180 dias para que a carteira se ajuste por si só. 
Entende a Gestão de Investimentos aguardar o fechamento do mês de maio para, se for o caso, 
proceder resgate do excedente de 0,72%, 

[09:03, 20/05/2020] Osmar: O Comitê de investimentos, em reunião ordinária de 11/05/2020 p.p., 
por unanimidade votou pela manutenção da carteira. 

[09:05, 20/05/2020] Osmar: Dando prosseguimento, conforme cientificado a estes pares em 
14/05/2020 virtualmente, faça-se constar em ata que esta Unidade Gestora recebeu do Exmº. Sr. 
Prefeito Municipal em 12 de maio p.p, ofício solicitando prestação de informações acerca das 
consequências e demais informações à adequação da EC 103, o qual anexamos, assim como a 
resposta desta Unidade Gestora. 

[09:06, 20/05/2020] +55 11 99757-9322: Eu acredito que quedas serão inevitáveis , seja qual for o 
investimento, porém no meu entender, parece ser arriscado trocar e correr outros risco. Manter a 
carteira nesse momento é acertivo! 

[09:06, 20/05/2020] Osmar: Repetidamente temos prestado a informação que o aumento de 
alíquota trata-se de imposição constitucional: ou se cumpre a Constituição ou não. Toda ação tem 
uma reação e o que cabia fazer a esta Unidade gestora através da Superintendência bem como do 
Conselho Administrativo, órgão de deliberação máxima da autarquia, se encontra feito. A situação se 
encontra nas mãos do legislativo municipal e sabedores somos das implicações políticas em ano 
eleitoral de qualquer tipo de majoração que implique na vida dos servidores públicos. 

Também este gestor cientifica esse colegiado que, na data de ontem, recebemos a Requisição de 
Documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a Tomada de Contas de 2019, 
que se dará neste primeiro momento integralmente de forma eletrônica. 

[09:07, 20/05/2020] Osmar: Um dos itens da requisição é a prestação de informações se o município 
adotou em 2020 as recomendações do atuário relativo à avaliação atuarial confeccionada na data 
base 31/12/2019. E a resposta, infelizmente, pela primeira vez desde 2002 será NÃO, uma vez que a 
obrigação constitucional de aumento da alíquota ainda não foi apreciada pela Câmara, não tendo 
como homologar a avaliação atuarial de 2020 nas premissas legais. 

[09:07, 20/05/2020] Luciano Afaz: � 

[09:08, 20/05/2020] Osmar: às considerações dos pares 

[09:10, 20/05/2020] Luciano Afaz: Não mexer em nada dos investimentos 👍 



[09:10, 20/05/2020] Luciano Afaz: E sobre a alíquota é blá blá... Já está sacramentado... Boa 
resposta... Já havia lido antes. 

[09:12, 20/05/2020] Norberto Lapelligrini: De acordo!!! 👍👍👍 

[09:17, 20/05/2020] Lafaiete Fábio Tadeu De Oliveira: Entendo também que o correto é manter a 
carteira 

[09:22, 20/05/2020] Cida Thomaz: Concordo plenamente com os meus pares, o momento é de 
manter as carteiras e aguardarmos... 

[09:23, 20/05/2020] Cida Thomaz: Realmente preocupante... 

[09:24, 20/05/2020] Osmar: Preocupa a sustentabilidade do regime. As consequências virão depois. 

[09:26, 20/05/2020] Cida Thomaz: Sim Osmar, é isso que penso...o depois...agora tudo Oba Oba 

quero ver depois 😔 

[09:27, 20/05/2020] Osmar: Depois o funcionalismo cobre os servidores que se levantaram contra e 
os vereadores que não aprovaram.... estamos todos no mesmo barco.. não adianta tirarmos água 
com um balde de um lado e alguns abrirem um buraco do outro. 

[09:28, 20/05/2020] Norberto Lapelligrini: Estamos com as mãos amarradas!!! ��� 

[09:28, 20/05/2020] Osmar: Era esperado: quando a política interfere na técnica, ocorre, como no 
governo federal, troca de ministros: os dois técnicos da saúde que não quiseram aprovar a dita cuja 
cloroquina por outro que deverá fazer o que o Messias quer. 

[09:29, 20/05/2020] Osmar: aqui não será diferente: também tenho uma reputação a zelar. Deus 
preparou que construí esse sistema previdenciário. O cargo nunca foi meu. É da Chefia do executivo 
municipal. 

[09:31, 20/05/2020] Osmar: Os funcionários não confiam no trabalho deste superintendente; se 
assim o fosse, teriam me chamado para esclarecimentos e não teriam feito como fizeram. 

[09:31, 20/05/2020] Norberto Lapelligrini: Temos que esperar, mas não esqueça, estamos 

juntos.�� � � � �  

[09:32, 20/05/2020] Osmar: Então... missão cumprida. Dependo deste sistema previdenciário. 
Continuarei a zelar por ele e tentar todas as vias impedir que vá para o ralo. 

[09:32, 20/05/2020] Norberto Lapelligrini: 👍👏💪 

[09:32, 20/05/2020] Osmar: Agora minha margem de movimentação é minúscula. Não depende de 
mim 

[09:34, 20/05/2020] 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 abril  de 2020, Nada mais havendo a tratar por hora, lavrar-se-á a presente ata 
que seguirá, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. 

Piracaia, em 20 de maio de 2020. 

[09:35, 20/05/2020] Osmar: Obrigado a todos e um excelente dia. Deus vos abençoe 


