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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, 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
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pelas respectivas assinaturas apostas na folha 54 verso, do Livro de
Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Valter da Silva, Samuel Mussi
Simao, Antonio Donizete Caetavo Alves. Participaram ainda Guiomar de
Souza Pazian, Superintendente, Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e
Financeiro. 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 outubro/2015. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel
Leandro Boccardo 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 participou
da assembleia do fundo FIDC TRENDBANK no ultimo dia 16/11/2015 a
qual apresentou um resumo do que foi discutido na assembleia. Informou
que foi feito o resgate total dos fundos Caixa Ima Geral, Bradesco Ima
Geral e BB IRFM e resgate parcial do Caixa Brasil DI buscando melhor
perfomace na carteira e enquadramento da carteira investimentos, como
decidido na ultima reunião do comitê gestor de investimentos.

Foi

informado que foi transmitido o DAIR do 5º bimestre do corrente ano e que
foi verificado que extrapolou o limite em aplicações de fundos DI ( Fundos
Referenciados) artigo 7, inciso IV, em 0,80% e que no dia 20/11/2015 foi
solicitado o resgate do montante de R$ 2.000.000,00 ( dois milhões de
reais) da aplicação do fundo Caixa DI para aplicação no fundo IDKA2 para
ter uma margem de folga no artigo, uma vez que os fundos atrelados a DI
estão

com

uma

rentabilidade

satisfatória.Quanto

a

política

de

investimentos de 2016 foi entregue uma minuta para todos presentes e
sera encaminhado via e-mail para os ausentes para discussão e aprovação
em reunião extraordinária que ficou para o dia 02/12/2015 as dez horas da
manha.Referente às aplicações do mês de outubro/2015, constam o
montante financeiro de R$ 142.847.912,75; um superávit financeiro de R$
2.702.125,25 conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório
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da contabilidade sobre controle de rendimentos do mês de outubro/2015
que apresentou o resultado positivo de R$ 2.164.256,35. Foi informado aos
conselheiros que no mês de outubro/2015 os fundos: FIDC TRENDBANK
BANCO DE FOMENTO, no valor de R$ 402,75 e FIP CAIXA
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R$ 1.941,47; registraram
rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R$
2.344,22 que já foram contabilizadas. Quanto às aplicações, o Comitê
decidiu por manter todo o valor creditado na conta corrente da CEF no
fundo CAIXA IDKA 2; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente
do Banco do Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2; buscando
conservação da carteira de investimentos e que os futuros resgates para
pagamento das despesas do Biriguiprev serão realizadas no fundo Caixa
Brasil DI. 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, lavrouse a presente ata que vai assinada por todos.
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