
 

 

 

ATA DE  REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 
2016 – 2019. 

Aos Vinte e seis  dias do mês de Agosto de 2016 às 10:00 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; 
Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco 
da Silva, o Sr. Allan Romio, Elaine Cristina Pires de Campos(férias) e Maria Angela 
Bonas Martins,  Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. 
Silvana Alves de Souza Lopes ,  Cleber de Jesus Mendes. Representante dos 
Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira.  A Sr.ª Aparecida Gino abriu a 
reunião cumprimentando a todos. 
 
 
ASSUNTOS GERAIS: 
 
1.REPASSE: Prefeitura Municipal;Câmara e Saaep- Total R$370.989,31. 

2. Extrato das aplicações em julho/2016: saldo do Instituto é de R$ 
35.574.059,57 (trinta e  cinco milhões quinhentos e setenta e quatro      mil 
cinqüenta e nove  reais e cinqüenta e sete  centavos  ). Os ganhos com juros 
das aplicações financeiras no mês de julho- foram de R$ 315.006,83 (trezentos 
e quinze  mil seis  reais   e oitenta e três   centavos) .Entregue a todos do 
Conselho o extrato. 

3-  APLICAÇÕES: 
 
Em reunião com Comitê de Investimentos (25/08/2016);as 10:00horas,  foi aprovado 
reaplicar os papeis vencidos nos bancos : Caixa Econômica e Banco do Brasil. 

Caixa econômica o valor total do papel R$ 1.145.283,00. 

Banco do Brasil o valor total do crédito R$577.445,50. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Repasse mês base Julho/2016 – Data do depósito:19/08/2016, Valor 
R$342.569,45,Pagamento Prefeitura,SAAEP,R$5.900,76,depositado em 
23/08/2016(pago com multa),Câmara  valor de R$ 22.519,10,depositado em 
29/07/2016.  Não há valores novos para aplicação. 

Fundo CNPJ Aplicação Resolução 
Caixa Econômica Federal: CAIXA 
BRASIL IMA-B 10.740.658/0001-93 1.145.283,00 

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 IMA-B 07.442.078/0001-05 577.445,50 
Art.7º, inciso I, alínea 

a e b. 
    
Banco Cooperativo SICREI IRF M1 19.196.599/0001-09  Art.7º, inciso I, alínea 

a e b 
TOTAL    

 

      
       

       

       
3-a)Aprovados por todos do Conselho a aplicação nos Bancos acima citado.  
 
3-b) SUGESTÃO: Entregue ao Conselho Administrativo,laminas dos Bancos; Bradesco; Itaú; Caixa Econômica e 
BB . 
-O fundo de investimento Caixa Brasil 2016 títulos públicos, papel venceu dia 15/08/2016 com crédito no dia 
16/08/2016. 
Sugestão da Caixa : aplicação FI BRASIL IMA-B ou IRF-M títulos públicos de renda fixa longo prazo. 
Aplicado em 08/05/2015 o valor de R$1.000.000,00. 
Crédito semestral 19/02/2016 o valor de R$30.737,65(aplicado). 
Crédito total do vencimento do papel R$ 1.145.283,00. 
Rendimentos R$ 176.020,65. 
3-c) O fundo BB Prev TP VII FI. 
 
Prazo de Carência para resgate: até 15/08/2022  
 
O valor que foi creditado em 15/08/2016 se refere aos rendimentos e das NTNB que foram 
compradas com este vencimento perfazendo  49% do capital principal,(R$577.445,50).  
Saldo em 29/07/2016,R$ 1.136.023,96. 
 
O próximos vencimentos de principal em 2018, 2020 e 2022 que perfazem o restante de 51%. 
3-d) Caros Gestores (as) 
Segue anexo carteira sugerida do Banco do Brasil para o mês de Agosto para os Institutos de 
Previdência. 
 
Destacamos o Fundo IRFM, em virtude da expectativa de queda da inflação com possível queda 
da SELIC ainda neste ano. O IRFM é composto por papéis prefixados com prazo de 02 a 03 
anos, e neste momento está performando melhor que os demais índices de curto, médios e de 
longo prazos, sem o riscos dos demais. Se torna uma alternativa ao DI com rentabilidade neste 
momento menor. 
 
Quantos aos investimentos em papéis de longo prazo, para aqueles Institutos que tenham 

      

      



 

intenção de alongamento de carteira, analisar a carteira moderada divulgada na sugestão de 
carteira anexa, para uma transição nos papéis. Consideramos que o cenário internacional ( 
Brexit, provável manutenção dos juros americanos, desaceleração na China) é de 
arrefecimento, de contenção  das taxas de juros, o que está favorecendo  a entrada de 
recursos externos para os países emergentes. Esta entrada de recursos externos elevou a 
rentabilidade da bolsa brasileira nos últimos dias,  favorecendo os fundos de renda variável  e 
também os fundos de médios prazos como o IMA B5+ e IMA B. 
 
4. Contribuição Previdenciária:Informamos que o recolhimento da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal 
com vencimento em Abril pagamento até 20/05/2016 foi efetuado a menor o valor de R$ 207.439,83,juros e multa R$ 
15.862,32,TOTAL DE R$ 223.302,15. 
Recolhimento com vencimento em Maio pagamento até 20/06/2016 efetuado a menor  R$ 273.227,17,juros e multa R$ 
15.096,14,total R$ 288.323,31.Notificado Prefeitura Municipal e Departamento Financeiro sob nº de oficio 134/2016. 
Recolhimento com vencimento junho pagamento até 20/07/2016 valor efetuado a menor R$ 264.812,21,juros e multa R$ 
10.626,04 total R$ 275.438,25. 
Recolhimento com vencimento julho pagamento efetuado em 19/08/2016 valor a menor R$ 283.173,52,juros e multa R$ 
5.756,32 total R$ 288.929,84. 
Valor total a repassar para o Instituto R$ 1.076.245,77 . 
***valor corrigido até 31/08/2016. 
Informamos ao Executivo através do oficio nº 177/2016: 
O “ CRP” Certificado de Regularidade Previdenciária esta valido até 24/09/2016. 
O “ DIPR” Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse é realizado bimestralmente. Encaminhamos 
somente o bimestre Janeiro/Fevereiro de 2016,conforme cópia anexa.Os demais bimestres: 
Março/Abril;Maio/Junho 2016 ainda não foram enviados. 
O Executivo terá bloqueio dos recursos pela União e Instituições Financeiras Federais. 
Entregue a todos do Conselho relatório de receitas de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal.  
 
5-Assembléia Geral de Cotista  do GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS: 
No dia 19/08/2016 houve assembléia, encaminhado procuração para o Dr. Roberto Manoel Vieira Elaiuy  representar  o 
Iprem-Posse.Próxima  reunião de conselho será informado sobre a assembléia .  
 

6-MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO:  entregue cópia do oficio nº 162/2016, vacância ,Conceição Aparecida 
Inácio. 

Oficio nº 163/2016 Inclusão –Maria Angela Bonas de Castro, suplente. 

“Conforme art.88 da lei nº 2358/2008,ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas 
no mesmo ano.” 

7-ECONOMIA=Mais uma vez o noticiário político deu o tom da semana. Após aceitar fazer novas mudanças e desidratar 
novamente o projeto que renegocia as dívidas dos estados com a União, o governo conseguiu aprovar o texto base da 
proposta no plenário da Câmara dos Deputados. Um dia depois de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantir 
que manteria duas contrapartidas no projeto, o texto foi votado sem uma delas. O relator da proposta, deputado 
Esperidião Amin (PP-SC), decidiu suprimir do texto, com o aval do Palácio do Planalto, o item que proibia os estados de 
concederem reajustes para servidores públicos durante dois anos. O recuo ocorreu para evitar uma derrota no plenário e 
garantir a aprovação do projeto, que passou com 282 votos favoráveis e 140 contrários. O texto segue, agora, para o 
Senado.Com isso, a única contrapartida para o alongamento das dívidas dos estados com a União por 20 anos será o 
teto para os gastos públicos, vinculados à inflação do ano anterior. 

Já no Senado, foi vencida mais uma etapa do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O plenário 

decidiu, por 59 votos favoráveis e 21 contrários, que a presidente afastada vai a julgamento na Casa. A partir de agora, 

Dilma torna-se ré e o Senado decidirá se a presidente cometeu crime de responsabilidade no cargo. 

      



 

O placar indica que há maioria suficiente para confirmar o afastamento definitivo de Dilma na última fase do julgamento, 

prevista para ocorrer no fim deste mês. 

Em relação aos principais fatos da semana, na economia internacional, especificamente na China, foi divulgada a 

inflação ao consumidor, que desacelerou para 1,8% em julho em termos anuais, em linha com as expectativas do 

mercado. Já os preços ao produtor recuaram 1,7% em julho, após queda de 2,6% no mês anterior. 

Na zona do euro, a agência Eurostat divulgou que a produção industrial cresceu 0,6% em junho ante maio, já 

considerados ajustes sazonais. Na comparação anual, a produção do bloco avançou 0,4% em junho.O Dax, índice da 

bolsa alemã acumulou a maior alta entre seus pares, e terminou a semana com avanço de 3,34%. O FTSE-100, da 

bolsa inglesa subiu 1,80% e o índice S&P 500, da bolsa norte-americana prosseguiu em alta e terminou a semana com 

valorização de 0,05%. 

No Brasil, em relação à inflação, o IPCA atingiu 0,52% em julho. No mês anterior, o índice havia chegado a 0,35%. Com 

este resultado, o acumulado no ano foi para 4,96%, menor que os 6,83% registrados em igual período no ano anterior. O 

vilão da inflação foi o item alimentos, que junto com Bebidas representa 65% da cesta, com destaque para as altas do 

feijão e do leite. 

Já o IGP-M, considerada a inflação do aluguel, teve sua primeira prévia de agosto divulgada pela FGV. O índice 

apresentou variação zero, ante avanço de 0,55% na primeira prévia de julho. Pesou para a neutralidade do índice o IPA 

– Índice de Preços ao Produtor Amplo, que compõe o IGP-M, que apresentou variação de -0,13%, com o recuo do 

subgrupo “alimentos processados”, cuja taxa de variação passou de 3,54% para 0,19%. 

Em relação a atividade, foi divulgado pelo IBGE o número de vendas no varejo do Brasil, que cresceu 0,1% em junho, 

acima do esperado, mas ainda sem sinais consistentes de recuperação mais robusta. Entretanto, o número reforça o 

cenário de que a economia entrou em uma fase de estabilização. Segundo o IBGE, três das oito atividades pesquisadas 

mostraram expansão em junho na comparação com maio, com destaque para tecidos, vestuários e calçados (+0,7%) e 

outros artigos de uso pessoal e doméstico (+0,8%). Na ponta oposta, o segmento de hipermercados, supermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou contração de 0,4% no período. 

Na semana, o índice Ibovespa teve alta de 1,11%, elevando a alta no ano para 34,49%.  Já o dólar acumulou alta de 



 

0,05% no período, enquanto o IMA-B Total subiu no mês 1,86%, elevando a alta no ano para 21,27%. 

Comentário Focus 

No primeiro relatório Focus divulgado após os dados mais recentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) as previsões para a inflação em 2016 pioraram. Em meio à forte pressão nos preços dos alimentos, os 

economistas do mercado elevaram de 7,20% para 7,31% a projeção mediana para o índice este ano. Quatro semanas 

atrás, estava em 7 26%. Para 2017, após uma série de cortes nas projeções, o mercado manteve em 5,14%, nesta 

semana, a previsão para o IPCA. Um mês antes, estava em 5,30%. 

O resultado foi que os economistas do mercado passaram a prever menos cortes para a Selic ainda em 2016. Ao invés 

dos 13,50% ao ano, previstos na semana passada, a projeção é de que a Selic chegue ao fim do ano em 13,75%. 

Desde julho do ano passado, a taxa está em 14,25% ao ano. Para 2017, a Selic foi mantida em 11% ao ano pela sétima 

semana seguida. 

Quanto à atividade econômica, os analistas das instituições financeiras ajustaram, pela terceira semana consecutiva, a 

estimativa de encolhimento da economia. Desta vez, a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos 

os bens e serviços produzidos no país, passou de 3,23% para 3,20%. Para 2017, a projeção de crescimento segue em 

1,1% há quatro semanas seguidas. 

Na mesma linha as estimativas para a produção industrial melhoraram. Para 2016, a queda prevista passou de 6,00% 

para retração de 5,95%. Para o próximo ano, a projeção de alta subiu de 0,50% para 0,75%. 

Mesmo com o recuo acumulado do dólar ante o real neste ano, as projeções do mercado financeiro para a balança 

comercial seguem fortes. Nesta semana, porém, houve leve recuo nas perspectivas para 2016. Pelo relatório, a 

estimativa de superávit comercial este ano passou de US$ 50,44 bilhões para US$ 50,00 bilhões. Um mês atrás, estava 

em US$ 50,52 bilhões. Para 2017, as estimativas no Focus foram de US$ 50,00 bilhões para US$ 49,84 bilhões – ante 

US$ 49,94 bilhões de um mês antes.”Fonte Par Engenharia Financeira” 

 

 



 

8-AFASTADOS: 

IPREM - POSSE         
 

 

          Mês/Ano 

      

08/2016 
Rua Aurélio Sia, 
73,  Jardim 
Luciana. Santo 
Antonio de Posse-
SP 

   

    

 CNPJ: 
10.625.602/0001-
98 

   

  

    

   

  

  Relatório de Afastamentos   

  

Folha 
Mensal 

Período de Critério de Cálculo 01/08/2016 até 31/08/2016 
 

25/08/2016 
  

              
P1  -  Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 
dias. 
2  -  Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 
idas   
              

Matrícula Nome do Trabalhador Início Retorno 

181-1 DANILA GABRIELA FARIA SECCO 06/05/20
16 

15/08/2016 

255-1 LENICE SIMADON TARCISIO 16/07/20
16 

30/09/2016 

259-1 REGILENE CACHELLI DOS SANTOS 16/07/20
16 

16/08/2016 

256-1 LIZETE AURELIO DA SILVA 26/07/20
16 

25/08/2016 

90-1 LUZIA TOSIKO KAGAWA MOMESSO 26/07/20
16 

19/08/2016 

60-1 NILWTON ROSA DE OLIVEIRA 26/07/20
16 

30/08/2016 

258-1 SILVANA DE JESUS TROZELE 31/07/20
16 

31/08/2016 

254-1 MARCOS LUIS VITTI 01/08/20
16 

22/08/2016 

81-1 GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI 02/08/20
16 

23/08/2016 

218-1 KEILE APARECIDA FERREIRA 21/08/20
16 

19/11/2016 

Total: 10 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

              
Q1  -  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias). 
               
              

Matrícula Nome do Trabalhador Início Retorno 
231-1 SUSANA APARECIDA MACHADO 04/04/20

16 
02/08/2016 

229-1 LEILA RODRIGUES ALMEIDA 09/04/20
16 

07/08/2016 

230-1 FLAVIA ALVES PEREIRA 14/04/20
16 

12/08/2016 

95-2 ELIENAY AMORIM PERES 19/04/20
16 

17/08/2016 

242-1 RAQUEL CRISTINA FERIGATTI 26/05/20
16 

23/09/2016 

46-2 DAIANE CRISTINA DA COSTA PERINI 01/06/20
16 

29/09/2016 

46-1 DAIANE CRISTINA DA COSTA PERINI 01/06/2016 29/09/2016 

239-1 VALDINEIA FERNANDES 04/06/20
16 

02/10/2016 

241-1 MARILENE LUCAS 11/06/20
16 

09/10/2016 

47-1 DAMIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA 11/08/20
16 

09/12/2016 

260-1 VIVIANE CRISTINA BARBOZA 15/08/20
16 

13/12/2016 

Total: 11 
              
P2  -  Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 
60 dias contados da cessação do afastamento anterior. 

3  -  Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias   
              

Matrícula Nome do Trabalhador Início Retorno 
712-2 ROSANA APARECIDA VENDRAME 22/09/20

15 
16/11/2016 

111-1 VERA LUCIA RODRIGUES ROSA 01/01/20
16 

18/08/2016 

809-3 HERMELINDA APARECIDA 
AGOSTINHO 

10/03/20
16 

07/11/2016 

171-1 VALQUIRIA VICENZZOTTI 25/03/20
16 

15/08/2016 

97-1 CRISTIANI APARECIDA ROBERTO 
PEREIRA 

18/04/20
16 

14/08/2016 

608-3 LILIANE FERREIRA SILVA LONGHI 01/06/20
16 

31/10/2016 

729-2 SANDRA APARECIDA MORENO DO 
PRADO 

01/06/20
16 

31/10/2016 

39-1 SILVIA HELENA CAROLINA CLEMENTE 01/06/20
16 

30/08/2016 

187-1 ELKE IRANEIDE MEDEIROS TOME 29/06/20
16 

29/08/2016 



 

174-1 ALICIA DA SILVA BOMFIM 08/07/20
16 

24/09/2016 

1042-2 CARMEN LUCIA LOLI 09/07/20
16 

03/09/2016 

35-1 CARMEN LUCIA LOLI 09/07/20
16 

03/09/2016 

208-1 MICHELE RIBEIRO DAMASIO 11/07/20
16 

10/08/2016 

147-1 VALDIR DO CARMO 11/07/20
16 

03/09/2016 

123-2 LUCRECIA APARECIDA DE CAMPOS 
SEBASTIAO 

19/07/20
16 

17/09/2016 

123-1 LUCRECIA APARECIDA DE CAMPOS 
SEBASTIAO 

19/07/20
16 

17/09/2016 

226-1 IRENE GANDOLPHO 25/07/20
16 

23/09/2016 

107-1 ELENICE ANDREAZI DE SANTANA 26/07/20
16 

24/09/2016 

77-2 MONICA PADILHA DOS SANTOS 27/07/20
16 

25/09/2016 

77-1 MONICA PADILHA DOS SANTOS 27/07/20
16 

25/09/2016 

2468-2 ANA PAULA MOSCATELLI 30/07/20
16 

30/09/2016 

1428-2 ANA PAULA MOSCATELLI 30/07/20
16 

30/09/2016 

1035-3 LUZIA VIEIRA COSTA DA CRUZ 31/07/20
16 

31/10/2016 

208-1 MICHELE RIBEIRO DAMASIO 08/08/20
16 

23/08/2016 

81-1 GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI 23/08/20
16 

21/11/2016 

Total: 25 

       Total Geral: 46 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

       



 

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. Allan Romio 

 

 

Vera Darci Lala Teixeira 

 

      

 

                                                              

                                                                    Maria Angela Bonas de Castro   

 

 

                                                                 Sr. Marco Antonio Franco da Silva 

 

                                                                 Silvana Alves de Souza Lopes 

 

 

                                                                      Cleber de Jesus Mendes 


