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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2012.
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois
mil e doze, 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 assinaturas apostas na
folha 48, do Livro de Presença nº. 3, os Conselheiros José Antero dos
Santos Neto, Eurico Alonso, João Domingos Custódio, Daniel Leandro
Boccardo e Samuel Mussi Simão. Participou 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 abril/2012; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da
palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que há três
reuniões não tem comparecido representantes do SISEP. Os membros
do Comitê decidiram encaminhar ofício ao SISEP cobrando o
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comparecimento dos membros às reuniões e outro ofício informando ao
Prefeito sobre as referidas ausências à reunião. Informou sobre a
participação de audioconferência no Banco do Brasil no dia três de abril,
referente ao fundo imobiliário. Informou ainda sobre a liquidação no dia
treze de abril do fundo FIDC 360 do banco Cruzeiro do Sul. Apresentou
resposta dos gestores dos fundos FIDC do Banco Rural e Ourinvest. Os
membros do Comitê decidiram por solicitar o resgate do fundo Ourinvest.
Apresentou análise da consultoria referente aos fundos SANTANDER
IMAB 5 TÍTULOS PÚBLICOS, SANTANDER IRF M1+ TÍTULOS
PÚBLICOS,

SANTANDER

SMALL

CAP

FI

AÇÕES.

Apresentou

comunicado da Caixa informando sobre novos fundos enquadrados à
resolução para aplicação. Apresentou análise dos fundos FIDC Cruzeiro
do Sul. Informou também sobre a realização de curso do sistema
SIPREV/Gestão de RPPS, que será realizado nos dias nove e dez de
maio pelo Ministério da Previdência. Foi apresentado relatório mensal da
consultoria. Informou que será realizada apresentação do cálculo atuarial
do BiriguiPrev no dia vinte e cinco de abril. Foi apresentada rentabilidade
dos fundos de investimento. Referente às aplicações do mês de
março/2012, constam o montante financeiro de R$ 75.567.797,53; um
superávit mensal de R$ 554.476,42 conforme diário de Bancos em
anexo. Foi apresentada a tabela de rentabilidade até março/2012 do valor
aplicado e acompanhamento de aplicações, conforme documentos
anexos. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações
do mês de março/2012 totalizaram um montante de R$ 1.214.866,75,
conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de
abril/2012 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R$
1.680.000,00 o comitê decidiu aplicar R$ 500.000,00 no fundo CAIXA
NOVO BRASIL IMA-B e o restante no fundo IRF m1 da CEF para os
pagamentos de despesas do Instituto. Quanto aos valores que entrarem
em conta corrente no Banco do Brasil, o Comitê decidiu por aplicar no
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fundo BB RPPS IDKA 2. O Comitê decidiu por transferir o valor do fundo
BB RPPS Liquidez para o fundo BB RPPS Atuarial Conservador;
transferir o valor do fundo Bradesco IRF M1 para o fundo Bradesco IMA B
FI Renda Fixa. Quanto ao valor liberado do FIDC do banco Cruzeiro do
Sul, o Comitê decidiu por aplicar no fundo Bradesco IMA B FI Renda
Fixa. 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 informando que a
próxima reunião será realizada no dia onze de maio de dois mil e doze.
De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.
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