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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2013.
Aos treze dias do mês de agosto 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
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assinaturas apostas na folha 20, do Livro de Presença nº. 5, os
Conselheiros Reinaldo Fernandes de Oliveira, Wandi Bego, Antonio
Valter da Silva, Ariadne Antonio, Daniel Leandro Boccardo e Samuel
Mussi Simão. Participaram 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
agosto/2013; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra, o
Senhor Daniel Leandro Boccardo informou sobre o retorno da
amortização de cotas do fundo FIDC ABERTO CPP 540 RPPS do
banco Cruzeiro do Sul, cujo montante foi de R$ 89.079,78 no dia
18/07/2013. Em relação à custódia dos títulos públicos, informou que
o Banco do Brasil cobriu a oferta anterior da CEF. Os membros do
Comitê decidiram por manter a custódia com o Banco do Brasil,
baixando o valor da custódia para R$ 500,00; sendo encaminhada a
proposta ao depto. jurídico do BiriguiPrev para parecer e aditamento
do contrato. Informou do resgate do fundo FIDC OURINVEST,
realizado no dia 19/07/2013, no valor de R$ 174.886,86; e do resgate
do fundo BMG FIDC ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO RPPS,
realizado no dia 31/07/2013, no valor de R$ 303.542,61. Informou que
foi realizada a aplicação no fundo BRADESCO MULTIMERCADO
PLUS I no dia 01/08/2013 do valor resgatado dos dois fundos
mencionados anteriormente. Explicou que a aplicação ocorreu
somente nesta data pois o fundo tem como aporte inicial o valor de
R$ 250.000,00; sendo insuficiente o valor de resgate do fundo FIDC
OURINVEST para aportar no fundo. Foi solicitado então à consultoria
financeira que indicasse um fundo pertencente ao Bradesco que
estivesse enquadrado na Política de Investimentos do BiriguiPrev

Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV
Estado de São Paulo
Atas

-

Livro nº 11

-

Fl. N.º 65

para que o valor disponível para aplicação não ficasse em conta
corrente e sem rendimentos. Foi então apresentado pela consultoria o
fundo BRADESCO DIFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA para
receber o aporte até alcançar o valor mínimo do fundo BRADESCO
MULTIMERCADO PLUS I. Apresentou ofício do SISEP indicando os
novos membros do Comitê Gestor. Os mesmos foram empossados
nesta data, conforme se comprova pelo devido termo de posse
assinado e anexado cópia à ata. Informou também que foi
encaminhado à Câmara Municipal ofício solicitando a presença nas
reuniões dos membros titular e suplente e, até a presente data, não
houve qualquer comunicação oficial pela Câmara sobre os motivos
dos membros não comparecerem ou nomeação de novos membros.
A presidente interina, com a anuência dos demais membros
presentes à reunião, adotando o procedimento expresso no § 8º, do
Artigo 77 da Lei nº. 4.804, de 13 de novembro de 2006 decidiu por
declarar extinto o mandato dos representantes da Câmara Municipal,
cuja comunicação será devidamente encaminhada ao presidente da
Câmara. Apresentou relatório do 1º Semestre de 2013 feito pela
consultoria financeira. Informou que a CEF apresentou proposta de
alteração do fundo CAIXA MULTIMERCADO, cujo prazo de
vencimento do fundo se deu em 29/07 para o fundo Ibovespa. Essa
proposta foi enviada para consultoria para análise. Apresentou
análise da consultoria referente à alteração. Os membros do comitê,
não concordando com a alteração proposta, decidiram por resgatar o
valor total do fundo e aplicá-lo no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI
RF. Apresentou relatório dos fundos Multimercado realizado pela

consultoria e credenciamento do banco Safra para estudo sobre
futuras aplicações neste banco. Apresentou análise da consultoria
sobre o fundo BB PIPE FIC AÇÕES. Questionou aos demais
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membros do comitê sobre a possibilidade de se criar um projeto de
regimento interno do comitê de investimentos. 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 julho/2013, constam o montante
financeiro de R$ 100.420.557,32; um superávit mensal de R$
523.119,34; lembrando que as rentabilidades negativas dos fundos
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL, no valor de R$ 80.807,02,
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, no valor de R$ 42.099,08,
SULAMERICA

INFLATIE,

no

valor

de

R$

26.104,81,

BB

PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2, no valor de R$ 4.508,20, BRADESCO
FIA IBOVESPA PLUS, no valor de R$ 110.478,54, CAIXA FI AÇÕES
BRASIL IBX-50, no valor de R$ 58.612,72, BB RPPS AÇÕES
GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 17.624,87,
BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA, no valor de R$ 26.540,13, FII
CAIXA CEDAE, no valor de R$ 175.835,00, FII RB CAPITAL II, no
valor de R$ 24.480,00, FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de
R$ 48.760,00, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF, no valor de R$
482.381,46, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP, no valor de R$
52.703,95, SANTANDER FIC FI IRF-M 1+ TP, no valor de R$
4.525,43, CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R$
927.028,29, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS,
no valor de R$ 403.770,28, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor
de R$ 25.863,79, BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de
R$ 33.698,04, FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS, no valor de
R$ 45.124,36, FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, no valor de
R$ 45.566,68, META PLUS MULTIMERCADO, no valor de R$
2.167,97 e TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$ 1.159.362,97,
devido às suas grandes volatilidades, foram inseridos na conciliação

Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV
Estado de São Paulo
Atas

-

Livro nº 11

-

Fl. N.º 67

bancária até o mês de julho/2013 como saídas não contabilizadas no
valor total de R$ 3.798.043,59. Informou ainda que o valor dos
rendimentos com as aplicações do mês de julho/2013 totalizaram um
montante de R$ 168.482,47, conforme diário de Bancos, em anexo.
Quanto às aplicações do mês de agosto/2013 com valor previsto a
arrecadar de aproximadamente R$ 2.500.000,00, o Comitê decidiu
por aplicar o valor creditado em conta corrente no banco do Brasil
referente à contribuição patronal, servidores e déficit técnico da
Câmara, creditados em 12/08/2013, compensação previdenciária e
rendimentos dos títulos públicos no fundo BRADESCO PLUS I
MULTIMERCADO; os demais valores que forem creditados serão
aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2. Decidiu
também que do valor creditado em conta corrente na CEF, aplicar R$
1.000.000,00 no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF e o restante no
fundo CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO. Com relação ao relatório
dos

fundos

multimercado

apresentado

pela

consultoria,

a

Superintendente informou aos conselheiros que solicitará uma nova
avaliação para estudo de migração do fundo META PLUS
MULTIMERCADO para o fundo SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL
MULTIMERCADO, pois a rentabilidade deste fundo esta bem acima
dos demais comparados o que, no seu entendimento, parece estar
fora da realidade do mercado. O membro Daniel Leandro Boccardo
solicitou que ficasse registrado em ata que acha válido o relatório da
consultoria e que, ao adiar por mais tempo a migração deste fundo, o
BiriguiPrev perde a oportunidade de buscar uma rentabilidade melhor
no mercado. Quanto ao fundo BB PIPE FIC AÇÕES, os membros do
comitê decidiram por acompanhar o movimento do mercado para
futura aplicação neste fundo. Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a presente reunião, agradecendo a Presidente o
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comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria
Executiva e informando que a próxima reunião será realizada no dia
treze de setembro de dois mil e treze. De todo o ocorrido, lavrou-se a
presente ata, que vai assinada por todos.
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