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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015.
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às
catorze 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 44 verso, do Livro de Presença
nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Edimur Angelo
Monteiro Cintra, Wandi Bego e Antonio Valter da Silva. Participaram ainda
Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro e Fernando Aparecido
de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo do BiriguiPrev. 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. Foi apresentado o controle
de 2% da taxa de administração do mês de fevereiro/2015. Tomando o uso
da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que até a
presente data não foram lançados pela CEF ou Banco do Brasil fundos
IMA-B com marcação na curva e prazo de resgate até 10 anos para
aplicação do valor reservado na reunião ordinária do dia 18/06/2014.
Informou que até a presente data a Prefeitura, Câmara Municipal e
BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições
patronais, servidores e déficit técnico. Informou que foi realizada a
estratégia de resgate dos rendimentos dos fundos IMA conforme decidido
na reunião anterior. Foi resgatado dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA
B TÍTULOS PÚBLICOS no valor R$ 174.894,81 e aplicado no fundo BB
PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS; BRADESCO FI
RENDA FIXA IMA GERAL no valor de R$ 91.266,91 e aplicado no fundo
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1; FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA
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FIXA LP no valor de R$ 428.755,55, CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA LP no valor de R$ 170.371,02 e CAIXA FI
BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS no valor de R$ 290.145,77 e
aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO
PRAZO conforme ofícios de resgate e aplicação em anexo. Apresentou
relatório

da

consultoria

sobre

acompanhamento

de

fundos

de

investimentos. Os membros do Comitê decidiram que para o segmento de
renda fixa, para alavancar os aportes em fundos DI até o limite
estabelecido na Política de Investimentos e buscando manter uma carteira
de investimentos mais conservadora para enfrentar as incertezas do
mercado, os rendimentos dos fundos da família IMA do Bradesco sejam
aplicados no fundo BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM e os do
Banco do Brasil sejam aplicados nos fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA
FIXA PERFIL pois conforme sugestão da consultoria já estão enquadrados
à Política de Investimentos do BiriguiPrev. Ficou decidido também que em
razão do aportre incial de R$ 1.000.000,00 do fundo BRADESCO FI
REFERENCIADO DI PREMIUM, este valor seja resgatado do fundo
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 para iniciar a aplicação no fundo.
Quanto à renda variável, conforme orientação da consultoria por telefone, o
Comitê decidiu por manter as aplicações como estão na carteira uma vez
que não há produtos nas próprias instituições melhores que justifiquem
realocação. Foi sugerido pelo Comitê para que a consultoria apresente
relatório com sugestões de outras instituições para aplicação no segmento
de renda variável que apresentem melhor performance do que as que o
Biriguiprev possui na carteira. Apresentou relatório da consultoria do mês
de fevereiro/2015. Referente às aplicações do mês de fevereiro/2015,
constam o montante financeiro de R$ 129.977.493,23; um superávit
financeiro de R$ 1.718.936,82 conforme diário de bancos em anexo. Foi
informado aos conselheiros que no mês de fevereiro/2015 os fundos: FII
BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R$ 4.000,00; FIP CAIXA
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R$ 2.679,01; TÍTULOS
PÚBLICOS, no valor de R$ 284.224,94; registraram rentabilidade negativa
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referente à marcação de mercado totalizando R$ 290.903,95 que já foram
contabilizadas e estão registradas nos relatórios da consultoria. Quanto às
aplicações, o Comitê decidiu por manter todo o valor creditado na conta
corrente da CEF no fundo CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO
PRAZO; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do
Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL buscando
conservação da carteira de investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o Presidente o
comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria
Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada
por todos.
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