
 

 

 

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

Aos Vinte e Seis  dias do mês de Abril 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; 
Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco 
da Silva, o Sr. Allan Romio, Elaine Cristina Pires de Campos e Conseição Aparecida 
Inacio,  Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Silvana 
Alves de Souza Lopes e  Cleber de Jesus Mendes. Representante dos Servidores 
Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira. A Sr.ª Aparecida Gino abriu a reunião 
cumprimentando a todos. 
 
ASSUNTO: VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE DO CONSELHO 
ADMINISTARTIVO; Repasse da Prefeitura Municipal;Câmara Municipal 
e Saaep; Extrato de Aplicações; Laminas dos fundos; Aprovação das 
aplicações; Economia; Afastamentos; Aprovação para Licitações 
Médico para atender pericias;Aprovação para Licitação 
Jurídico;Aprovação  para membros Licitação . 
 
ASSUNTOS GERAIS: 
 
1.VOTAÇÃO:Para Presidente do Conselho = Votos unânimes para Dona Vera 
Darci Lalla  Teixeira. 
 
 
2.REPASSE: Prefeitura Municipal;Câmara e Saaep .TOTAL R$ 606.770,42. 

3. Extrato das aplicações em MARÇO/2016: saldo do Instituto é de R$ 
34.139.725,05 (trinta e  quatro milhões cento e trinta e nove  mil setecentos  e 
vinte e cinco  reais e cinco   centavos). Os ganhos com juros das aplicações 
financeiras no mês de março  foram de R$ 349.607,82 (trezentos e quarenta e 
nove    mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos) .  

4.Entregue cópia do Relatório dos Investimentos em março e 1º trimestre 
de 2016. 

-Carteira consolidada de investimentos-base(março/2016). 

-Enquadramento na Resolução 3.922/2014 e Política de Investimentos. 

-Retorno dos Investimentos de Renda Fixa. 



 

-Indicadores e Benckmark’s de Renda Fixa. 

-Indicadores e Benckmark’s de Renda Variável. 

-Distribuição dos ativos por Administradores e sub-segmentos. 

-Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016. 

-Retorno dos Investimentos após as movimentações(aplicações e regates),no 
mês de março/2016. 

-Retorno dos Investimentos após as movimentações(aplicações e resgates) no 
1º Trimestre/2016. ‘  

5.Laminas dos fundos de Investimentos. 

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

Cópia  sugestão do Banco do Brasil para aplicar em fundos 
conservador.O Instituto já vem aplicando em papel de curtíssimo prazo. 

6)APROVAÇÃO DAS APLICAÇÕES: 

Em reunião com Comitê de Investimentos (26/04/2016);as 10:00horas,  
aprovado aplicar nos seguintes papeis,conforme quadro abaixo: 

Repasse mês base MARÇO/2016 – Data do depósito:19/04/2016, Valor 
R$579.153,64,Pagamento Prefeitura,SAAEP, R$54.930,69 depositado em 
20/04/2016,Câmara  valor de R$ 22.686,09,depositado em 31/03/2016. SALDO 
TOTAL R$606.770,42, DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + 
FOLHA DE PAGAMENTO+CONVÊNIO ODONTOLOGICO. SALDO LIVRE PARA 
APLICAÇÃO R$238.000,00. 

Fundo CNPJ Aplicação Resolução 
Caixa Econômica Federal: CAIXA 
FI BRASIL IRF M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 79.000,00 

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 79.000,00 

Art.7º, inciso  I, alínea 
a e b. 

Banco do Brasil IDK2 Títulos 
Públicos 13.322.205/0001-35 79.000,00 

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  237.000,00  

 
 

      



 

 

 

 

 

      
       
       
       6-a)-APLICAÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

Repasse mês base MARÇO/2016 – R$ 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

Caixa Econômica Federal: CAIXA 
FI BRASIL IRF M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 79.000,00 

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 79.000,00 

Art.7º, inciso  I, alínea 
a e b. 

Banco do Brasil IDK2 Títulos 
Públicos 13.322.205/001-35 79.000,00 

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  237.000,00  

 
 
 
7. ECONOMIA :RESENHA SEMANAL E PERSPECTIVAS RESENHA SEMANAL E 
PERSPECTIVAS 

Economia mundial prossegue em moderação e a atividade na China dá sinais de retomada. No 
Brasil, comércio surpreende positivamente, mas mantém tendência de desaceleração. 

Nos EUA, os indicadores de atividade e inflação mostraram certo arrefecimento em 
março, mas devem, em nossa visão, retomar tendência altista nos próximos 
meses. As vendas varejistas recuaram em 0,3% em março (expectativa: +0,1%) e o grupo 
de controle, proxy para o consumo das famílias no PIB, exibiu também ritmo aquém do 
esperado (+0,1% versus +0,4%). Em termos de variações trimestrais, este 
grupo proxy desacelerou de 1,6% para 0,5% entre dezembro e março, sugerindo alguma 
perda de ritmo das despesas dos consumidores no período. Nesta mesma direção, a 
produção industrial exibiu nova queda mensal em março (-0,6%), em função do 
comportamento baixista observado tanto na manufatura (-0,3%) como na mineração (-
2,9%) e nos serviços públicos (-1,2%). Além disso, o uso da capacidade instalada diminuiu 
para 74,8% no mês (vindo de 75,3% em fevereiro). Avaliamos que estes indicadores são 
compatíveis com variação próxima de zero para o PIB dos EUA no primeiro trimestre de 

      



 

2016 (vindo de +1,4% no trimestre anterior). Para este ano, nossa expectativa é de alta de 
1,6% para a economia dos EUA. Em linha com esta moderação da atividade econômica, os 
dados de inflação no atacado e no varejo vieram mais brandos em março. Os preços no 
atacado, medidos pelo PPI, registraram queda de 0,1% tanto na comparação mensal como 
na interanual (abaixo do consenso em ambos os casos) e, da mesma forma, o CPI registrou 
alta de 0,1% no mês e inflação de 0,9% frente a março de 2015, sendo que o seu núcleo 
exibiu variações de 0,1% (mês) e 2,2% (anual). Avaliamos, ainda assim, que a tendência 
altista da inflação retornará nos próximos trimestres tendo em vista principalmente a 
dinâmica favorável do mercado de trabalho e, com isso, acreditamos que o movimento de 
alta de juros será retomado pelo Federal Reserve (FED) em julho próximo. 

Quanto à economia européia, o quadro é de moderada recuperação e baixa 
pressão inflacionária. Na Área do Euro, o declínio (-0,8%) da produção industrial em 
fevereiro não foi suficiente para reverter a expansão do mês anterior (+1,9%), de tal forma 
que o quadro continua favorável para o setor neste início de 2016, o que também é 
corroborado pelas leituras mais recentes do PMI manufatureiro. Em termos de PIB, nossa 
expectativa é que o crescimento da região siga estável ao redor de 0,3% no primeiro 
trimestre e encerre o presente ano com variação média de 1,4% (com algum viés de alta). 
Quanto aos preços, a leitura final do CPI da Área do Euro registrou estabilidade, em termos 
anuais, em março, levemente acima da estimativa preliminar (-0,1%). A medida de núcleo 
de inflação, contudo, manteve o ritmo de 1,0% no período, em termos anuais. Ambos os 
índices de preços estão rodando abaixo da meta perseguida pelo Banco Central Europeu 
(BCE) — que é ao redor de 2,0% — e, desta maneira, avaliamos que há espaço para 
continuidade do easing monetário na região. De forma análoga, no Reino Unido, a inflação 
CPI acelerou para 0,5% em março, sendo que o seu núcleo exibiu variação de 1,5% (ambas 
abaixo da meta de 2,0%). E o comitê de política monetária do Bank Of England (BoE) 
decidiu, de forma unânime, manter a taxa básica de juros em 0,5% a.a., bem como o 
programa de compra de ativos em £375 bilhões de libras. Adicionalmente, a autoridade 
monetária sublinhou as incertezas em torno do plebiscito sobre a permanência (ou não) do 
país na União Européia, o que requer cautela na atuação da política monetária. 

Na China, o crescimento do PIB continuou desacelerando no primeiro trimestre, 
em linha com o esperado, e os indicadores antecedentes trazem viés positivo para 
os próximos meses. O crescimento do PIB chinês foi de 6,7% nos primeiros três meses 
deste ano, em linha com o esperado e desacelerando na comparação com o último trimestre 
de 2015 (6,8%). Segundo os dados oficiais, houve perda de ímpeto em todos os setores 
pesquisados na comparação anual, com destaque para o terciário (serviços), que veio de 
+8,3% para +7,6%, e o secundário (indústria e construção), cuja variação passou de 
+6,0% para +5,8%. Vale notar, ainda assim, que os dados de atividade (indústria, varejo e 
investimentos) referentes a março mostraram todos aceleração e superaram as 
expectativas, o que traz algum carregamento positivo para a economia neste segundo 
trimestre e afasta também o risco de "hard landing". Nesta linha, vale destacar também o 
elevado ritmo das concessões de empréstimos e dos agregados monetários em março, 
reflexo de estímulos pró-crescimento implementados recentemente. Nossa expectativa é 
que o PIB da China tenha expansão em torno de 6,5% neste ano, em linha com a meta 
oficial de crescimento (entre 6,5% e 7,0%). 

Ainda no contexto da economia internacional, o relatório trimestral do FMI fez 
nova revisão para baixo nas projeções de crescimento global. A previsão de 
crescimento do PIB mundial em 2016 foi revisada de 3,4% para 3,2% e, nessa mesma 
direção, o crescimento para 2017 foi reduzido de 3,6% para 3,5%. Segundo o FMI, as 
economias avançadas devem crescer 1,9% (desempenho 0,2 p.p. abaixo da estimativa 
anterior), enquanto os emergentes devem crescer 4,1% em 2016. Na avaliação da 
instituição, o cenário de recuperação global continua, porém em ritmo mais lento e frágil do 
que o esperado, com o mercado internacional ainda num contexto de elevada volatilidade, 
desaceleração da recuperação nos países desenvolvidos e turbulência nos mercados 



 

emergentes e em desenvolvimento. 

No contexto doméstico, os dados antecedentes continuam apontando para queda 
do PIB neste início de ano e baixas pressões inflacionárias nos próximos 
meses. Segundo o IBGE, o volume de vendas varejistas (no conceito restrito) teve alta 
mensal de 1,2% em fevereiro na comparação com janeiro, vindo de -1,9% no mês anterior 
e superando o consenso de mercado (0,0%). Em mais detalhes, houve crescimento em 4 
das 8 atividades pesquisadas neste conceito, com destaque altista para 
móveis/eletrodomésticos (+5,0%) e hiper/supermercados (+0,8%). Da mesma forma, o 
comércio varejista ampliado cresceu em 1,8% no mês pois os segmentos adicionais de 
automóveis (+3,8%) e construção (+3,3%) exibiram ambos variações positivas. Em que 
pese estas surpresas favoráveis na margem, a variação anual dos índices varejistas 
continua no terreno negativo, assim como os dados da indústria, e ambos mostram-se 
compatíveis com nossa projeção de queda de 0,8% para o PIB total no primeiro trimestre. A 
respeito da inflação, o IGP-10 desacelerou de 0,58% para 0,40% entre março e abril,  

principalmente em função da desinflação no atacado agrícola e industrial. Avaliamos que os 
próximos IGPs prosseguirão nesta trajetória de moderação e, mais importante, este 
comportamento favorável no atacado tende a repercutir nos índices de varejo nos próximos 
trimestres. Após a revisão de nossa expectativa para a taxa de câmbio ao final deste ano 
(de R$ 4,20 para R$ 3,90), projetamos agora 6,5% e 6,0% para o IPCA e o IGP-M em 
2016, respectivamente (projeções anteriores: 6,9% e 6,7%). Nosso cenário base para a 
taxa de juros, que prevê três cortes de 50 pontos-base (p.b.) no último trimestre deste ano 
está, por hora, mantido. 

Sobre a agenda da próxima semana, ressaltamos os dados domésticos de inflação 
e desemprego, além da reunião de política monetária do BCE. No Brasil, teremos o 
IPCA-15 de abril, acompanhado da taxa de desemprego em fevereiro (PNAD) e os dados de 
balanço de pagamentos, arrecadação e CAGED (todos referentes a março). Nos EUA, 
destaque apenas para o PMI da manufatura em abril e os dados de mercado imobiliário em 
março. Já na Europa, haverá a reunião do BCE, além dos indicadores de confiança do 
consumidor e PMI composto, ambos referentes a abril. 

*Fonte Bradesco S/A.  
8-AFASTAMENTOS: Relatório dos afastados  por doença. 

IPREM - POSSE 
Rua Aurélio Sia, 73,  Jardim Luciana. Santo Antonio de Posse-SP 

CNPJ: 10.625.602/0001-98 

Relatório de Afastamentos 
  

Período de Critério de Cálculo 01/01/2016 até 31/03/2016 
  

Matrícula Nome do Trabalhador Início Retorno   
  

P1  -  Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias. 
85-1 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 12/11/2015 14/05/2016 
182-1 SUZI DE PONTES MOURA 07/12/2015 21/01/2016 
218-1 KEILE APARECIDA FERREIRA 09/12/2015 08/01/2016 
219-1 ANA ALVES DOS SANTOS 01/01/2016 25/01/2016 
123-1 LUCRECIA APARECIDA DE CAMPOS 

SEBASTIAO 
25/01/2016 25/03/2016 

123-2 LUCRECIA APARECIDA DE CAMPOS 25/01/2016 25/03/2016 



 

SEBASTIAO 
149-1 TAMIRES DA SILVA FOLSTER 28/01/2016 27/02/2016 
149-2 TAMIRES DA SILVA FOLSTER 28/01/2016 27/02/2016 
2468-2 ANA PAULA MOSCATELLI 01/02/2016 01/04/2016 
1428-2 ANA PAULA MOSCATELLI 01/02/2016 01/04/2016 
97-1 CRISTIANI APARECIDA ROBERTO 

PEREIRA 
10/02/2016 12/04/2016 

23151-1 EDERLI AP PERIM FERNANDES 12/02/2016 02/04/2016 
113-2 ELIANA CRISTINA MOREIRA 

CARNEIRO 
16/02/2016 16/03/2016 

113-1 ELIANA CRISTINA MOREIRA 
CARNEIRO 

16/02/2016 16/03/2016 

222-1 BENEDITO DONIZETI TUROLLA 18/02/2016 10/03/2016 
223-1 BRUNA PALOMA FILOMENO 23/02/2016 08/04/2016 
228-1 ELIANE ESTERINA GRANADIER 29/02/2016 30/03/2016 
226-1 IRENE GANDOLPHO 29/02/2016 01/04/2016 
108-1 ADILSON MAURICIO 05/03/2016 04/05/2016 
174-1 ALICIA DA SILVA BOMFIM 08/03/2016 07/05/2016 
9-1 EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA 16/03/2016 15/04/2016 
          

Total: 21 
          
Matrícula Nome do Trabalhador Início Retorno   
  

Q1  -  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias). 
198-1 WANDERLEIA CRISTIANE VIGILATO 17/09/2015 15/01/2016 
202-1 BRUNA BRUNELLI DE SOUZA 09/10/2015 06/02/2016 
217-1 SONIA CRISTINA DOMINGUES 19/11/2015 18/03/2016 
2660-1 Andreia Rodrigues Domingos 04/12/2015 02/04/2016 
124-1 DORIS REGINA MARQUES DE FARIAS 18/02/2016 17/06/2016 
225-1 MARIZA DE OLIVEIRA CAMPOS 22/02/2016 21/06/2016 
218-1 KEILE APARECIDA FERREIRA 23/02/2016 22/06/2016 
224-1 JOSIANI FERNANDES 01/03/2016 29/06/2016 
          

Total: 08 
          

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

712-2 ROSANA APARECIDA VENDRAME 22/09/2015 18/05/2016 
1042-2 CARMEN LUCIA LOLI 01/11/2015 05/01/2016 
35-1 CARMEN LUCIA LOLI 01/11/2015 05/01/2016 
107-1 ELENICE ANDREAZI DE SANTANA 01/11/2015 01/02/2016 
201-1 NEUSA APARECIDA SANAVIO 12/11/2015 03/01/2016 
106-1 JAQUELINE JORGE DE ALMEIDA 

GONÇALVES 
13/11/2015 12/01/2016 

147-1 VALDIR DO CARMO 24/11/2015 15/02/2016 



 

171-1 VALQUIRIA VICENZZOTTI 27/11/2015 26/01/2016 
86-1 CAMILA APARECIDA TAVARES JORGE 01/12/2015 22/05/2016 
119-1 MARIA LUIZA FRIOLI 01/12/2015 07/05/2016 
77-1 MONICA PADILHA DOS SANTOS 01/12/2015 30/01/2016 
77-2 MONICA PADILHA DOS SANTOS 01/12/2015 30/01/2016 
199-1 MARIA APARECIDA GAIDARJI SILVA 02/12/2015 24/02/2016 
39-1 SILVIA HELENA CAROLINA CLEMENTE 04/12/2015 26/03/2016 
187-1 ELKE IRANEIDE MEDEIROS TOME 27/12/2015 27/02/2016 
111-1 VERA LUCIA RODRIGUES ROSA 01/01/2016 24/04/2016 
201-1 NEUSA APARECIDA SANAVIO 03/01/2016 21/02/2016 
218-1 KEILE APARECIDA FERREIRA 08/01/2016 07/02/2016 
106-1 JAQUELINE JORGE DE ALMEIDA 

GONÇALVES 
12/01/2016 13/03/2016 

1042-2 CARMEN LUCIA LOLI 19/01/2016 17/05/2016 
35-1 CARMEN LUCIA LOLI 19/01/2016 17/05/2016 
99-1 LUIZ BENEDITO DA SILVA GODOI 26/01/2016 24/07/2016 
171-1 VALQUIRIA VICENZZOTTI 26/01/2016 24/02/2016 
77-2 MONICA PADILHA DOS SANTOS 30/01/2016 30/03/2016 
77-1 MONICA PADILHA DOS SANTOS 30/01/2016 30/03/2016 
107-1 ELENICE ANDREAZI DE SANTANA 01/02/2016 01/04/2016 
218-1 KEILE APARECIDA FERREIRA 07/02/2016 23/02/2016 
147-1 VALDIR DO CARMO 15/02/2016 12/04/2016 
171-1 VALQUIRIA VICENZZOTTI 24/02/2016 25/03/2016 
187-1 ELKE IRANEIDE MEDEIROS TOME 27/02/2016 29/04/2016 
149-2 TAMIRES DA SILVA FOLSTER 27/02/2016 28/03/2016 
149-1 TAMIRES DA SILVA FOLSTER 27/02/2016 28/03/2016 
809-3 HERMELINDA APARECIDA 

AGOSTINHO 
10/03/2016 09/05/2016 

          
Total: 33 

Total Geral: 62 
 

 
9-Entregue aos novos conselheiros cópia da Lei nº 2358/2008. 
-artigo 71. 
 
10-Aprovação de uma licitação para contratação médicos peritos. 
-Aprovado por todos licitação para pericias médicas dos funcionários 
afastados por doença. 
 
 
 
 
 
 

      



 

11-Aprovação de Licitação para contratar empresa Jurídica. 
-aprovado por todos do  conselho  administrativo ,licitação para contratar jurídico para o 
Instituto. 
 
12-Aprovação  da Comissão Permanente de Licitação: 
- Elaine Cristina Pires de Campos 
-Conceição Aparecida Inácio 
-Basílio Licon 
 
13-Flavia Alves Pereira= Licença Maternidade ,data nascimento filho 
08/02/2016,funcionária admitida em 14/04/2016,cargo ajudante de serviços 
diversos. Licença de 120 dias pelo Instituto. 
A Lei do Instituto não tem carência para casos de funcionário aprovados em 
concurso  e  tenha acabado de dar a luz. 

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