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

 Ata da Reunião do Conselho Administrativo. 

 

 

Aos 19 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 08h30min na sala de reuniões nas 

dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro 

Vista Alegre, nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, 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 Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Sr. Luciano 

Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo 

de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento, Sheila Prado Bernardini Martins. Ausente Sr. 

Marcelo Tadeu de Souza. 

Ordem do Dia: Apreciação dos mapas dos Investimentos maio/2019 frente aos cenários; Estratificação 

dos Investimentos; análise dos processos de benefícios e licitações; Avaliação atuarial 2019; estudo do 

impacto previdenciário reajuste de 2% ao funcionalismo. 

 

Encaminhamentos: 

Constatada a existência legal de quórum, o senhor gestor abrindo os trabalhos agradeceu a presença de 

todos, passando à resenha econômica MAIO 2019 e análise dos investimentos: 

Resenha Econômica Maio 2019:  

 

No mês de maio, a guerra comercial voltou a figurar de maneira proeminente no noticiário. O governo 

dos EUA voltou a usar aumento de tarifas para pressionar outros países, em especial China e México, 

o que levou a uma piora do sentimento dos investidores. No Brasil, os dados econômicos sobre 

atividade também vieram ruins, com o PIB do 1 º trimestre recuando 0 16 T/T Houve revisão para 

baixo nas expectativas de crescimento do PIB ao longo do mês, passando de 1 45 no começo dele para 

em torno de 1 15 no final A confiança de consumidores e dos setores de serviços, indústria e comércio 

também recuaram, devolvendo toda a alta vista desde as eleições de 2018 Os dados de inflação, por 

sua vez, passaram a surpreender para baixo, após terem ficado pressionados pelos preços de alimentos 

e combustíveis no começo do ano. Em relação aos preços dos ativos brasileiros, o mês de maio foi 

bem volátil, com queda pronunciada na primeira metade e grande valorização na segunda metade O 

real e a bolsa brasileira tiveram variações bem menores do que no exterior (depreciação de 0,1 e alta 

de 0,7 respectivamente) O cenário político brasileiro foi responsável em parte por essa volatilidade É 

importante mencionar que, em relação ao mercado de juros, houve queda acentuada ao longo de todo 

mês, devido ao cenário de menor crescimento e inflação, com maiores apostas de corte da taxa Selic 

no futuro. O Ibovespa encerrou o mês com valorização de 0 7 aos 97 030 pontos Os demais índices 

tiveram as seguintes variações S&P 500 a 6,58 % (Euro Stoxx 6, 66 % e Nikkei 7 45 % (Nas 

commodities, o petróleo tipo Brent fechou em US 64 49 11 41 no mês) e o minério de ferro em US 98 

76 5 92 no mês). No contexto internacional, a guerra comercial deu dinâmica ao mês de maio, com 

novas imposições dos EUA após o fracasso das últimas negociações entre os governos de Donald 

Trump e Xi Jinping Trump restringiu a comercialização de empresas americanas com a gigante 

chinesa de tecnologia Huawei que compete diretamente com a Apple o que gerou duras perdas para as 

empresas de tecnologia americanas na bolsa de valores Nos EUA, além dos receios sobre os 

desdobramentos da guerra comercial, há no mercado o alerta de possível recessão vindo da inversão da 

curva de juros As bolsas na Europa fecharam também o mês em queda após anúncio de novas tarifas 

pelos EUA. 

O senhor gestor passou a estratificação da carteira (disponível em www.creditoemercado.com.br e 

www.piraprev.com.br) a qual, frente aos cenários vivenciados, a aferiu o seguinte comportamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

O Senhor gestor procedeu à abertura da carteira dos fundos de investimento por benchmark x ativo 

(fundo a fundo) para análise do VaR e Volatilidade nos segmentos de renda fixa e renda variável 

 

 



 

 

 
 



 
 

Por tudo, o retorno acumulado no período foi de 6,56% contra uma meta atuarial de 4,46%:  

 

 
 

 



 

 
Dando sequencia, foram apresentados os processos de concessão de benefício de aposentadoria 

voluntária, por idade e tempo de contribuição nº 10/Piraprev/2019 da servidora Luzia Gonçalves e 

12/Piraprev/2019 Rosalina Carvalho de Melo Fialho os quais, tidos como conforme, foram aprovados 

pelos presentes. 

Processos de licitação na modalidade dispensa 13/2019 aquisição de cartuchos de tinta para as 

impressoras do IPSPMP PIRAPREV. Analisado e tido como conforme, foi aprovado pelos presentes. 

O Senhor Gestor apresentou Resumo das ações do Piraprev no decorrer do primeiro semestre de 2019 

que visaram aperfeiçoar procedimentos existentes e implantar novos: 

 Cursos de Capacitação CPA 10, CGRPPS e CPA 20; 

 Adesão ao Sistema de Informações Gerenciais GESCON; 

 Implantação do Relógio de Ponto Digital; 

 Implantação do Holerite Online; 

 Aquisição e instalação dos aparelhos de ar condicionado; 

 Aquisição de CPU’s; 

 Internet Fibra Ótica; 

 Confecção da Avaliação Atuarial 2019; 

 Confecção do estudo do impacto previdenciário para eventual reajuste salarial; 

 Contratação da Grifon para acompanhamento das publicações judiciais nas esferas municipal, 

estadual e federal; 

 Aquisição de cadeiras ergonômicas; 

 Realização do Concurso Público de Provas para preenchimento dos cargos no Piraprev; 

 Atendimento ao TCE dentro dos prazos no padrão P7; 

 Capacitação para Pregoeiro Habilitado (Sr. Júlio César) para realização de Pregão Eletrônico e 

presencial; 

 Cessão da Sr.ª Cláudia Leôncio em substituição a Sra Rosalina que se aposentou; 

 Implantação de novos métodos e sistemas de trabalho na coordenadoria de benefícios; 

 Realização do PIRAPREV Itinerante junto às escolas da rede municipal. 

 Recadastramento domiciliar aos servidores aposentados por invalidez. 

Em fase de implantação: 

 Aquisição de mobiliário para recepção dos novos entrandos de concurso; 

 Reformulação do website; 

 

 



 Recadastramento do funcionalismo ativo; 

 Perícias médicas; 

 Recadastramento biométrico inativos. 

Os presentes parabenizaram a equipe pelas conquistas. Nada mais e, tendo sido considerados 

suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação dos pares, os Membros do 

Comitê, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi das 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 2019, Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a 

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

 

Piracaia, em 19 de junho de 2019, 

 

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 

 

 

Júlio Cesar Ferreira Gama da Rocha 

 

 

Luciano Afaz de Oliveira 

 

 

Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

 

 

Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira 

 

 

Norberto Lapellegrini 

 

 

Sheila Prado Bernardini Martins 
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