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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014.
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às
nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município
de Birigui - BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro,
Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, reuniram-se os
membros do Comitê Gestor do Instituto de Previdência do Município de
Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes,conforme se pode comprovar pelas
respectivas assinaturas apostas na folha 31, do Livro de Presença nº. 5, os
Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Wandi Bego, Edimur
Ângelo Monteiro Cintra, Reinaldo Fernandes de Oliveira e Alexandre
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Marangon Pincerato. Participou ainda Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini, Agente Administrativo, Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e
Financeiro e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente do BiriguiPrev.
Foi dada a posse ao membro Edimur Ângelo Monteiro Cintra. Da pauta da
ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros,
constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1 – Elaboração da
Política Financeira mensal; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da
palavra, a Superintendente informou sobre curso de certificação para
conselheiros que será realizado nos dias 20 a 22 de maio na sede do
BiriguiPrev. Apresentou ofício da Crédito & Mercado sobre informações
sobre inconsistências nos relatórios apresentados e que será apresentada
as justificativas na próxima reunião. Foi apresentado o controle de 2% da
taxa de administração do mês de março/2014. Tomando o uso da palavra,
o senhor Daniel Leandro Boccardo informou que os repasses referentes à
contribuição patronal, servidores e déficit técnico da Prefeitura foram
aplicados no fundo CAIXA DI LONGO PRAZO e a compensação
previdenciária, contribuições patronal, servidores e déficit técnico da
Câmara foram aplicados no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS.
Apresentou e-mail da consultoria sugerindo a migração de uma parte dos
valores alocados nos fundos IMA-GERAL para fundos IMA-B com
marcação na curva lançados pelo Banco do Brasil ou CEF com prazo de
resgate até no máximo em 10 anos desde que enquadrados à resolução.
Os membros do Comitê Gestor decidiram por manter reservado R$
3.000.000,00 do fundo CAIXA IMA GERAL para serem alocados nos
fundos IMA-B que forem lançados posteriormente pela CEF ou Banco do
Brasil; dando prioridade ao banco que lançar primeiro o fundo. Foi
apresentado relatório mensal da consultoria referente ao mês de
março/2014. Referente às aplicações do mês de março/2014, constam o
montante financeiro de R$ 108.289.914,34; um superávit financeiro de R$
2.866.961,93. Quanto às aplicações do mês de abril/2014, o Comitê
decidiu por manter todo o valor creditado na conta corrente da CEF no
fundo CAIXA DI LONGO PRAZO e aplicar os valores que creditarem na
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conta corrente do Banco do Brasil, aplicar no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS
PÚBLICOS buscando conservação da carteira de investimentos. Fica
decidido também que será transferido uma parte dos valores que forem
creditados na conta corrente da CEF para o Banco do Brasil no valor de R$
500.000,00, para serem aplicados no fundo BB IDKA2 TÍTULOS
PÚBLICOS. 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 informou que a
próxima reunião poderá ser marcada entre os dias 12 e 16/05/2014. De
todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.
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