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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2012.
Aos onze dias do mês de junho do ano de
dois mil e doze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de
Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev, instalada na Rua
Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de
São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê Gestor do Instituto de
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Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev. Estavam presentes,
conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na
folha 2, do Livro de Presença nº. 4, os Conselheiros José Antero dos
Santos Neto, João Domingos Custódio, Daniel Leandro Boccardo e
Samuel Mussi Simão. Participou Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini,

Agente

Superintendente.

Administrativo
Da

pauta

da

e

Guiomar

ordem

do

de
dia,

Souza

Pazian,

tempestivamente

comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes
assuntos a serem analisados; 1– Elaboração da Política Financeira
referente ao mês de junho/2012; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da
palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que o resgate
solicitado do fundo OURINVEST será liquidado no dia 16/07/2012.
Informou sobre participação em teleconferência referente ao Banco
Cruzeiro do Sul. Apresentou fatos relevantes, análise da consultoria e
documentos referentes às informações do Banco Cruzeiro do Sul e ao
fundo VERAX CPP540. Os membros do Comitê decidiram por monitorar
o fundo nos próximos meses para avaliar o melhor momento para
resgate, caso seja necessário. Informou da realização do jantar ocorrido
em 01/06/2012 em comemoração aos 10 anos de fundação do
BiriguiPrev. Apresentou o modelo do APR (Autorização de Aplicação e
Resgate) que será utilizado a partir de 26/06/2012. Apresentou protocolo
de reclamação do fundo Imobiliário do Banco do Brasil/Banco Votorantim.
Informou da aplicação no fundo IMA-B 5+ do Banco do Brasil conforme
deliberado na última reunião. Informou que havia solicitado a aplicação
no fundo IMA-B 5+ da CEF e, devido a erro na aplicação por parte do
banco, os valores foram aplicados no fundo IMA-B 5. A aplicação foi
mantida no fundo em razão da melhor rentabilidade no período. Informou
também que será realizada apresentação dos fundos BRZ Investimentos
no dia 21/06, às 13:00 horas. Informou também que os valores referentes
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à contribuição patronal e servidores da Câmara Municipal, além do déficit
técnico foram aplicados no fundo IMA-B 5+ do Banco do Brasil em
06/06/2012. Foi apresentado relatório mensal da consultoria. Foi
apresentada rentabilidade dos fundos de investimento. Referente às
aplicações do mês de maio/2012, constam o montante financeiro de R$
81.984.383,23; um superávit mensal de R$ 1.842.629,39 conforme diário
de Bancos em anexo; lembrando que as rentabilidades negativas dos
fundos BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, CAIXA FI AÇÕES BRASIL
IBX-50, BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA, BRADESCO
FIA INFRA ESTRUTURA, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, BRADESCO
FIA SMALL CAP PLUS, FIC CAIXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS,
BB RPPS IMAB 5+ e FII CAIXA CEDAE, devido às suas grandes
volatilidades, foram inseridos na conciliação bancária até o mês de
maio/2012 como saídas não contabilizadas no valor total de R$
260.926,72. Foi apresentada a tabela de rentabilidade até maio/2012 do
valor aplicado e acompanhamento de aplicações, conforme documentos
anexos. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações
do mês de maio/2012 totalizaram um montante de R$ 1.366.539,65,
conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de
junho/2012 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R$
2.700.000,00 o comitê decidiu aplicar R$ 1.500.000,00 no fundo IRF-M1
da CEF para os pagamentos de despesas de curto prazo do Instituto em
razão da baixa volatilidade do fundo. Quanto aos valores que entrarem
em conta corrente no Banco do Brasil, o Comitê decidiu por aplicar R$
500.000,00 no fundo IMA B5+ da CEF em razão da tendência de
permanência ou baixa da taxa de juros, baseado na última ata do
COPOM, buscando maior rentabilidade na referida aplicação; R$
100.000,00 no fundo IMA-B do Banco Bradesco, como forma de
diversificação dos investimentos; sendo o melhor IMA do gênero na
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carteira do BiriguiPrev; e o restante aplicar no fundo IMA-B 5+ do Banco
do Brasil pelos mesmos motivos expostos na aplicação do fundo IMA B5+
da CEF. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente
reunião, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores
Conselheiros e membros da Diretoria Executiva e informando que a
próxima reunião será realizada no dia dez de julho de dois mil e doze. De
todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.
COMITÊ GESTOR:

José Antero dos Santos Neto
Presidente

João Domingos Custódio
Membro
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Membro
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Membro
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Agente Administrativo
Guiomar de Souza Pazian
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