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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2013.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e treze, 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,
conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na
folha 9 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros José Antero
dos Santos Neto, Eurico Alonso, Ariadne Antonio, Daniel Leandro
Boccardo e Samuel Mussi Simão. Participou Fernando Aparecido de
Oliveira Tomazini, 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 janeiro/2013; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso
da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que, quanto aos
valores em atraso pela Prefeitura de Birigui foi realizado parcelamento da
dívida para regularização junto ao Ministério da Previdência e liberação
do CRP em 28/12/2012. Informou da aprovação da Política de
Investimentos para o ano de 2013 em reunião extraordinária em
14/12/2012 e enviada ao MPAS conforme legislação. Informou da
liquidação do FIDC RURAL PREMIUM no dia 26/12 no valor de R$
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1.258.047,39. Informou que está agendado para o dia 30/01/2013 às
15:30 horas apresentação dos resultados das aplicações do ano de 2012
e perspectivas de mercado para 2013; com a participação do prefeito,
secretários municipais e demais conselheiros do BiriguiPrev. Informou da
aplicação de R$ 174.000,00 no FIP CAIXA VALOR IMOBILIÁRIO em
19/12/2012. Apresentou avaliação da consultoria do fundo VECTOR
QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII. Ficou decidido pelos membros do
Comitê de agendar uma data para apresentação do referido fundo;
preferivelmente na mesma data da reunião ordinária. Apresentou convite
para treinamento para comitê de investimentos, que será realizado pela
BRZ INVESTIMENTOS nos dias 12 e 13 de março na sede do
BiriguiPrev, das 08:30 horas às 17:30 horas. Informou ainda que os
valores referentes à contribuição patronal, servidores e déficit técnico da
Câmara Municipal referentes ao 13º Salário/2012 e dezembro/2012, cujos
depósitos

foram

realizados

em

10/12/2012

e

28/12/2012,

respectivamente, foram aplicados no fundo BB IRF-M TÍTULOS
PÚBLICOS. Apresentou planilha de controle dos 2% da taxa de
administração.

Foi

apresentado

relatório

mensal

da

consultoria,

rentabilidade dos fundos de investimento, histórico de aplicações e
controle de rendimentos anual. Referente às aplicações do mês de
dezembro/2012, constam o montante financeiro de R$ 89.085.514,50; um
déficit mensal de R$ 229.920,58, conforme diário de Bancos em anexo.
Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês
de dezembro/2012 totalizaram um montante de R$ 1.150.337,38;
conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de
janeiro/2013 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R$
3.200.000,00, o Comitê decidiu que todo valor creditado em conta
corrente na CEF aplicar metade no fundo CAIXA IMA GERAL TÍTULOS
PÚBLICOS e metade no fundo CAIXA NOVO BRASIL IMA-B; aplicar o valor
que for creditado em conta corrente no Banco do Brasil no fundo BB IDKA 2
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TÍTULOS PÚBLICOS; em razão do histórico positivo da rentabilidade
destes fundos. 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 oito de fevereiro de dois mil e
treze. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por
todos.
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