
 

 

 

ATA DE  REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 
2013 – 2016. 

Aos Vinte e três  dias do mês de Março de 2016 às 14:00 horas, iniciasse a reunião do 
Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na 
sala de reunião, Rua Aurélio Sia,73 Jd. Luciana. A Sr.ª Aparecida Gino; a 
Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco 
da Silva, Sra Maria Angela Bonas de Castro(faltou) ,o Sr. Alan Romio. Representantes 
dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno, e  
Silvana Alves de Souza Lopes. Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci 
Lala Teixeira. A Sr.ª Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos. 
ASSUNTO:1)Repasse da Prefeitura Municipal;Câmara Municipal e Saaep;2)Extrato de 
Aplicações;3)Laminas dos fundos;4)Aprovação das aplicações; MUDANÇA DE 
ENDEREÇO DO IPREM-POSSE. 
ASSUNTOS GERAIS: 
1.REPASSE: Prefeitura Municipal;Câmara e Saaep .TOTAL R$ 600.062,86. 

2. Extrato das aplicações em FEVEREIRO/2016: saldo do Instituto é de R$ 
33.540.699,37 (trinta e três milhões quinhentos e quarenta  mil seiscentos e 
noventa e nove  reais e trinta e sete   centavos). Os ganhos com juros das 
aplicações financeiras no mês de fevereiro  foram de R$ 336.187,10 (trezentos 
e trinta e seis   mil cento e oitenta e sete reais e dez  centavos) .  

2-b)Entregue cópia dos extratos a todos do Conselho. 

3)Laminas dos fundos de Investimentos. 

-BANCO ITAU;CAIXA ECONOMICA ;BANCO DO BRASIL E SICREDI. 

4)APROVAÇÃO DAS APLICAÇÕES: 

Em reunião com Comitê de Investimentos (22/03/2016);as 10:00horas, foi 
aprovado aplicar nos seguintes papeis,conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Repasse mês base FEVEREIRO/2016 – Data do depósito:18/03/2016, Valor 
R$574.465,05,Pagamento Prefeitura,SAAEP, R$5.343,51 depositado em 
21/03/2016,Câmara  valor de R$ 20.254,30,depositado em 29/02/2016. SALDO 
TOTAL R$600.062,86, DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + 
FOLHA DE PAGAMENTO+CONVÊNIO ODONTOLOGICO. SALDO LIVRE PARA 
APLICAÇÃO R$280.000,00. 

Fundo CNPJ Aplicação Resolução 
Caixa Econômica Federal: CAIXA 
FI BRASIL IRF M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 115.000,00 

Art.7º, inc., I alínea a 
e b. 

Bradesco IRFM1 Títulos Públicos 11.484.558/0001-06  
Art.7º, inciso I alínea 

a e b. 
Itaú Soberano IRFM1 Títulos 
Públicos 08.703.063/0001-16  

Art.7º, inciso  I, alínea 
a e b. 

Banco do Brasil IDK2 Títulos 
Públicos 13.322.205/0001-35 115.000,00 

Art.7º, inciso I, alínea 
a e b. 

    
Banco Cooperativo SICREI IRF M1 19.196.599/0001-09 50.000,00 Art.7º, inciso I, alínea 

a e b 
TOTAL  280.000,00  

 

      
       
       
       5-APLICAÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

Repasse mês base FEVEREIRO/2015 – R$ 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

Caixa Econômica Federal: CAIXA 
FI BRASIL IRF M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 115.000,00 

Art.7º, inc., I alínea a 
e b. 

Bradesco IRFM1 Títulos Públicos 11.484.558/0001-06  
Art.7º, inciso I alínea 

a e b. 
Itaú Soberano IRFM1 Títulos 
Públicos 08.703.063/0001-16  

Art.7º, inciso  I, alínea 
a e b. 

Banco do Brasil IDK2 Títulos 
Públicos 13.322.205/001-35 115.000,00 

Art.7º, inciso I, alínea 
a e b. 

    
Banco Cooperativo SICREI IRF M1 19.196.599/0001-09 50.000,00 Art.7º, inciso I, alínea 

a e b 

TOTAL  280.000,00  

 
 
 

      

      



 

5-a) ECONOMIA  

RESENHA SEMANAL E PERSPECTIVAS 

FED demonstra preocupação com a evolução do cenário econômico global. No 
Brasil, o ano teve início com forte contração da atividade. 

Nos EUA, o FED reforçou o tom de cautela com relação aos próximos passos de 
política monetária diante dos riscos globais. O FED manteve a taxa de juros 
inalterada no intervalo entre 0,25% a 0,50% a.a., em linha com as expectativas de 
mercado. No comunicado, o FED destacou que a condição econômica e financeira global 
se mantém como um risco para o desenvolvimento da economia dos EUA, mas 
manteve a avaliação de que até o momento a atividade doméstica se expande em 
ritmo moderado. Ainda com relação à atividade, o FOMC avaliou que houve melhora 
adicional da renda, corroborando com a continuidade do aperto no mercado de 
trabalho. A respeito da inflação, o FOMC reconheceu que os preços aceleraram nos 
últimos meses, mas permanecem abaixo da meta de longo prazo. A reunião também 
contou com a divulgação das projeções do comitê. Enquanto a expectativa para o 
núcleo da inflação (PCE) permaneceu a mesma (1,6%) para 2016 e sofreu revisão 
baixista para 2017 (de 1,9% para 1,8%), o PIB contou com redução da expectativa 
tanto para 2016 (de 2,4% para 2,2%) como para 2017 (de 2,2% para 2,1%). A taxa 
de desemprego de longo prazo, por sua vez, cedeu de 4,9% para 4,8%. Em linha com 
a piora nessa percepção de atividade e da ausência de pressão inflacionária, o FOMC 
reduziu sua expectativa de aumento de juros de quatro para duas nas próximas 
reuniões. Em nossa visão, o comunicado demonstrou que a preocupação dos impactos 
das incertezas globais sobre a economia norte-americana se acentuou entre os 
membros do FOMC. A depender da evolução dos dados econômicos, especialmente do 
aumento da inflação, acreditamos em mais duas altas de juros pelo FED no 2º semestre 
desse ano. Por fim, em termos de dados econômicos, o núcleo das vendas no varejo 
em fevereiro ficou estável, abaixo da expectativa de expansão de 0,2%. Já o núcleo da 
inflação acelerou de 2,2% para 2,3% entre janeiro e fevereiro.   

Na Zona do Euro, a produção industrial registrou expansão acima do esperado 
em janeiro.Na margem o aumento foi de 2,1%, acima da expectativa do mercado 
(1,7%). Por segmento, a alta foi puxada essencialmente pelo aumento de 2,4% da 
produção de energia. Na distribuição por país, a principal contribuição foi da indústria 
alemã com expansão de 3,3%. Em termos anuais o crescimento foi de 2,8% da 
produção industrial na Zona do Euro, a maior expansão desde agosto de 2011. No 
Reino Unido, o Banco Central (BoE) manteve a taxa de juros em 0,5%, conforme o 
esperado. Em comunicado difuso, o BoE manteve a posição de neutralidade quanto aos 
próximos passos da política monetária. Ademais, os membros do comitê admitiram que 
a realização do referendo para decidir a continuidade do Reino Unido na União Europeia 
aumenta o grau de incerteza da economia, devendo afetar negativamente a demanda 
doméstica no curto prazo. 

Na Ásia, os destaques foram os dados de atividade na China e a reunião do 
Banco Central do Japão (BoJ). Os dados de atividade nos dois primeiros meses do 
ano revelam o quadro de moderação da economia chinesa. A produção industrial teve 
expansão de 5,4%, abaixo do consenso (5,6%) e do resultado apresentado no mês 
anterior (6,1%). As vendas no varejo também tiveram surpresa baixista. A expansão 
de 10,2% veio abaixo do consenso (11%), e da variação de 10,7% registrada em 
dezembro. Importante destacar que essa desaceleração se opõe ao programa 



 

defendido pelo governo de priorizar a expansão do consumo no país. Na direção 
contrária, o investimento em ativo fixo subiu 10,2%, acima do consenso (9,3%) e do 
resultado anterior (10,0%). Os dados desse início de ano, contudo, devem ser 
interpretados com cautela em virtude da ocorrência do feriado chinês. No Japão, o BoJ 
manteve a política de compras de títulos inalterada, bem como a taxa de depósito 
permaneceu em -0,1%. No comunicado, o BoJ revelou piora em sua percepção sobre a 
atividade japonesa, além de reconhecer que houve redução nas expectativas de 
inflação. Dado isso, acreditamos que o BoJ irá aumentar seu programa de estímulo 
monetário na reunião de abril. 

 Nos emergentes, o destaque ficou por conta das reuniões dos bancos centrais 
do Chile, da África do Sul e da Indonésia, que tiveram posturas distintas. O 
Banco do Chile (BCl) manteve sua taxa de juros em 3,5%, mesmo diante da inflação 
consistentemente acima da meta. Em fevereiro a inflação alcançou 4,7%, bem acima 
do centro da meta central de 3%. A expectativa dos membros do BCl é a de que ocorra 
um movimento de desinflação nos próximos meses em virtude da forte desaceleração 
econômica. Na África do Sul, por sua vez, houve aumento de 25 p.b. na taxa de juros 
(levando-a para 7%). O presidente do Banco Central disse que o atual patamar de 
juros é condizente para dar suporte à fraqueza da economia, enquanto atenua a 
pressão sobre a moeda (oRand depreciou cerca de 7% nessa semana, graças à 
instabilidade política) e inflação. Em sentido contrário, o Banco Central da Indonésia 
cortou a taxa de juros pela terceira vez no ano. O corte de 25 p.b na taxa de juros 
(levando-a para 6,75%) tem como objetivo impulsionar a atividade econômica, 
ferramenta viável graças à inflação em queda e ao comportamento da moeda 
(apreciação de 5% no ano). 

No Brasil, a atividade econômica iniciou com forte contração na margem. Entre 
janeiro e dezembro o índice de atividade econômica (IBC-Br) calculado pelo Banco 
Central apresentou contração de 0,6%, variação pior do que a nossa projeção (+0,4%) 
e a do mercado (+0,2%). A última alta do IBC-Br foi em fevereiro de 2015. Em termos 
anuais, a economia brasileira contraiu -8,1% em janeiro, o maior recuo desde o início 
da série histórica em fevereiro de 2003. O estado recessivo da economia tem 
alimentado a deterioração do mercado de trabalho. Quanto ao emprego, a média da 
taxa de desemprego se manteve em 9% no 4º trimestre de 2015, acima do esperado 
pelo mercado (8,9%), e bem acima da taxa registrada no mesmo período do ano 
anterior (6,5%). Essa elevação frente ao mesmo período do ano anterior decorre tanto 
do aumento da força de trabalho (+2,0%), como da queda da população ocupada (-
0,6%). A expectativa de contração de 4% do PIB em 2016 deve acentuar a 
deterioração do mercado de trabalho ao longo dos próximos meses. Acreditamos que a 
média da taxa desemprego nesse ano deve alcançar 12%. 

Na próxima semana, o calendário local contempla a divulgação do IPCA-15 de 
março e da nota à imprensa do setor externo de fevereiro. Na agenda 
internacional, os destaques serão os indicadores de confiança nos EUA e na Zona do 
Euro. 

  
 
 
 
 
 



 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 



 

6-LEME MULTISETORIAL IPCA-FUNDO: 
No dia 24/02/2016,as 13:30 hs, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,nº 
50 houve uma Assembléia Geral de Cotista. 
Assunto: Apresentar o resultado da auditoria envolvendo a revisão dos 
aspectos operacionais da carteira de direitos creditórios do fundo. 
Cópia entregue a todos  do Conselho sobre a reunião e anexo a Ata. 

7- O FIDC EMPIRICA SIFRA STAR,CNPJ Nº 14.166.140/0001-49. 

Fundo foi aplicado em 19/09/2012, comprazo para 36 meses. 

Em 22/01/2016, solicitamos via e-mail o regate do fundo. 

Em  10/02/2016, foi solicitado pela segunda vez via AR o resgate  e varias 
cobranças via telefone e e-mail ,sem resposta do Banco Petra na pessoa 
de Barbara Talita da Cruz Russo. 

Em 15/03/2016 enviamos via e-mail para CVM e Tribunal de Contas a 
ocorrência . 

 

8-Entregue aos Conselheiros relatório de 14 funcionários afastados, com 
períodos superiores há 15 dias; 120 dias e 60 dias. 

Em março de 2016, recebemos os funcionários abaixo: 

-Adilson Mauricio – 60 dias 

-Alicia da Silva Bonfim-60 dias 

-Benedito Donizete Turolla-21 dias 

-Bruna Paloma Filomeno-45 dias 

-Cristiane Aparecida Roberto Pereira-60 dias 

-Cristiane Ap.Roberto Pereira 

-Doris Regina Regina Marques de Farias -Licença Maternidade  

-Ednei Maria Granadier Barbosa-30 dias 

-Eliana Cristina Moreira Carneiro-30 dias 

-Eliane Esterina Granadier- a partir 15/03/2016 



 

-Irene Gandolfo- afastada até 01/04/2016 

-Josiane Fernandes –Licença Maternidade 

-Mariza de Oliveira Campos- Licença Maternidade 

-Tamires da Silva Folster-30 dias.  

 

9-CONVOCADO OS CONSELHEIROS PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO 
DO INSTITUTO IPREM-POSSE, COM CNPJ Nº 10.625.602/0001-98. 

-Informamos  aos Conselheiros que o Instituto mudou-se do endereço 
Rua Senador Paula Ramos nº 266 para o endereço Rua Aurélio Sia, nº 73 
Jd. Luciana, Santo Antonio de Posse,SP.  

 

Aparecida Gino, Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta 
reunião, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por 
todos os presentes. 

 

 

Sr.ª Aparecida Gino 

 

Sr. Marco Antonio Franco da Silva 

 

Vera Darci Lala Teixeira 

 

Silvana Alves de Souza Lopes 

 

Sra. Elaine Cristina Pires Bueno 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
    

       

     
     
 

 
 

 

 
 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 


