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DEZEMBRO DE 2016.

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove

horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigui

- BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, n°. 355, Centro, iVIunicipio 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 72, do Livro de Presença n°. 5, os Conselheiros,
Antonio Donizete Caetano Alves, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Míriam

Regina Ratão Zéfiro, Antonio Valter da Silva, Samuel Mussi Simão e Reinaldo
Fernandes de Oliveira. Participaram ainda Guiomar de Souza Pazian,

Superintendente, e Fernando Aparecido de Oliveira Tomaziní, Chefe de
Serviços Administrativos. 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 - Política
de Investimentos para o exercício de 2017; 3 - Apresentação de relatório pela

nova empresa de consultoria; 4 - Outros Assuntos. No início da reunião houve

apresentação do representante da empresa de consultoria Crédito & Mercado.
Foi apresentado o controle de 2% da taxa de administração do mês de
novembro/2016. Foi apresentado o relatório do mês de novembro/2016 da
Brasil Plural referente ao fundo FIDC TRENDBANK. Tomando o uso da

palavra, o Senhor Fernando Aparecido de Oliveira Tomaziní informou que até
a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia com os

pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico;
além dos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS.

Informou que a prefeitura fez o pagamento da contribuição dos servidores, e

que não fez o pagamento integral da contribuição patronal e do déficit técnico
dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Informou que foi

realizado junto ao Ministério da Previdência o parcelamento da dj^a referente
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à contribuição patronal e déficit técnico. Referente às aplicações do mês de
novembro/2016, constam o montante financeiro de R$ 177.527.442,35; um
déficit financeiro de R$ 249.530,88; conforme diário de bancos em anexo.

Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e
arrecadação de rendimentos do mês de novembro/2016 que apresentou o

resultado positivo de R$ 414.261,83. Foi informado aos conselheiros que no
mês de novembro/2016 os fundos: FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO,
no valor de R$ 74.680,00; CAIXA NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R$
178.301,41; BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS. no valor de R$ 22.207,32;
BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA, no valor de R$ 16.646,10; FUNDO

IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE, no valor de R$ 83.845,00; CAIXA Fl AÇÕES
BRASIL IBX-50, no valor de R$ 20.274,15; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 12.267,23; FUNDO IMOBILIÁRIO BB
RENDA CORPORATIVA, no valor de R$ 6.000,00; FIDC TRENDBANK, no

valor de R$ 356,81; FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS, no valor de R$
13.268,25; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS. no valor de R$ 23.658,67;
BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R$ 16.412,20; FIC CAIXA VALOR

DIVIDENDOS, no valor de R$ 59.422,34; FIP INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA, no valor de R$ 1.395,64; e BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B
TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$ 61.382,65; registraram rentabilidade

negativa referente à marcação de mercado totalizando R$ 589.757,77 que já
foram contabilizadas. Apresentou relatório da consultoria referente ao mês de
novembro/2016. Informou que não foi realizada a estratégia de realização dos
lucros dos fundos da familia IMA-B, exceto IDKA 2,

pois

os fundos

apresentaram rentabilidade negativa. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu
por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica
Federal 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 a conservação dos rendimentos da carteira; e que os futuros

resgates para pagamento das despesas do BiriguiPrev serão realizados no
fundo Caixa Mega Dl. Quanto à elaboração da Política de Investimentos

para o ano de 2017; esta foi elaborada pela consultoria financeira e; após
os membros do Comitê estarem de acordo com as diretrizes aj3T\esentadas
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fizeram

constar em

ata

pela

aprovação

unânime da

FI. N.° 97

Política de

Investimentos para o ano de 2017; a qual será impressa em 2 vias e
assinada pelos membros do Comitê presentes e pela Superintendente
sendo uma via anexada junto à ata, a outra via arquivada no BiriguiPrev e

que sejam tomados os procedimentos operacionais junto ao Ministério da
Previdência Social para o envio do DPIN; e que uma cópia seja enviada

para os membros do Conselho Deliberativo para ciência na próxima
reunião ordinária. 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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