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ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2012.

Aos dez dias do mês de julho 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
Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev. Estavam presentes,
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conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na
folha 3, do Livro de Presença nº. 4, os Conselheiros José Antero dos
Santos Neto, Carmem Dora Martins Camargo, Ariadne Antonio, Reinaldo
Fernandes de Oliveira, Eurico Alonso, Daniel Leandro Boccardo e
Samuel Mussi Simão. Participou Alexandre Montibeller de Oliveira,
Agente Administrativo e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. Da
pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores
Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1–
Elaboração da Política Financeira referente ao mês de julho/2012; 2 –
Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro
Boccardo informou que o valor pedido de resgate do fundo OURINVEST
será liquidado no dia 16/07/2012 e precisamos ver onde irá ser feito a
reaplicação do valor. Informou que ocorreu o crédito do fundo imobiliário
do Banco do Brasil no mês de junho, porém não veio com atualização
(conforme documento anexo) nem explicação clara sobre o atraso no
pagamento dos rendimentos e em razão disto o comitê necessita discutir
o que irá fazer sobre o que irá fazer. Informou que participou juntamente
com a Superintendente da Assembleia do FIDC Cruzeiro do Sul CPP 540
no dia 26/06/2012 a qual explicou o que ocorreu na mesma e como ficou
a questão do montante aplicado no Banco, apresentando os documentos
da assembleia e apresentação que lá foi feita concluindo que foi decidido
antecipada do fundo mediante a implementação pelo Administrador, de
procedimento de resgate proporcional das cotas segundo fluxo de caixa,
proporcionalmente a participação de cada cotista no fundo, a partir de 03
de julho de 2012, inclusive e todo dia 07 de cada mês, quando for dia útil,
ou no próximo dia útil seguinte ao dia 07. Leu material da empresa de
Consultoria Credito e Mercado sobre mudança da estratégia na aplicação
dos fundos de investimento a partir de agora explicando sobre o que eles
estão sugerindo com esta estratégia. Apresentou o fundo dividendos da
geração futuro. Foi apresentado relatório mensal da consultoria. Foi
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apresentada rentabilidade dos fundos de investimento. Referente às
aplicações do mês de junho/2012, constam o montante financeiro de R$
83.183.731,22; um superávit mensal de R$ 1.199.347,99, que se deu em
razão do valor pago a título de compensação previdência que ocorreu
novas concessões, conforme diário de Bancos em anexo; lembrando que
as rentabilidades negativas dos fundos BRADESCO FIA IBOVESPA
PLUS, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, TITULOS PÚBLICOS
(Custódia),SUL AMERICA INFLATIE, BRADESCO FIA SMALL CAPS,
FIC CAIXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS,BB IMAB TITULOS
PUBLICOS , BRADESCO IMA B FI RENDA FIXA, BRADESCO IMAB B
TITULOS PUBLCIOS FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL IMAB TITULOS
PUBLICOS CAIXA BRASIL XII RF IPCA CREDITO PRIVADO E CAIXA
NOVO BRASIL IMAB, devido às suas grandes volatilidades, foram
inseridos na conciliação bancária até o mês de junho/2012 como saídas
não contabilizadas no valor total de R$ 754.771,48. Foi apresentada a
tabela

de
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acompanhamento
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aplicações,
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do
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e
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Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês
de junho/012 totalizaram um montante de R$ 177.194,58, conforme diário
de Bancos, em anexo. O comitê decidiu enviar ofício ao Banco do Brasil
cobrando juros e correção quanto aos rendimentos do fundo BB Renda
Corporativa. O comitê também decidiu seguir a sugestão da consultoria
conforme documentos anexos. Quanto às aplicações do mês de
julho/2012 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R$
1.857.000,00 e mais o resgate da aplicação do fundo da Ourinvest no
valor estimado de R$ 200.000,00 decidiu aplicar do valor estimado da
compensação financeira aplicar no fundo no BB IDKA 2 TÍTULOS
PÚBLICOS e o restante no fundo IRF-M1 da CEF para os pagamentos
de despesas de curto prazo do Instituto em razão da baixa volatilidade do
fundo. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente
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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 agosto de dois mil e doze.
De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.
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