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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2013.
Aos doze dias do mês de julho do ano de
dois mil e treze, 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 19 frente, do Livro de Presença nº. 5, os
Conselheiros Reinaldo Fernandes de Oliveira, Ariadne Antonio,
Daniel Leandro Boccardo e Samuel Mussi Simão. Participou 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 julho/2013; 2 –
Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel
Leandro Boccardo informou da aplicação de R$ 3.000.000,00 do
fundo FIDC Aberto CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG no dia 1º de
julho. Apresentou fato relevante sobre o banco Cruzeiro do Sul
justificando o atraso dos pagamentos. Comentou sobre a proposta da
CEF para custódia dos títulos públicos que o Banco do Brasil solicitou
um prazo para apresentar outra proposta e o conselho decidiu se
caso o Banco do Brasil não apresente até o final do mês de julho irá
realizar negociação com a CEF. Apresentou ata de assembléia geral
ordinária do fundo FIDC TRENDBANK, realizada no dia 6 de maio e 7
de junho, onde foi alterada a remuneração do fundo e o aumento do
prazo do fundo em mais 5 anos, conforme cópia da ata, em anexo.
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Informou ainda que não foi realizada a aplicação no fundo
BRADESCO PLUS MULTIMERCADO, pois as cotas do fundo BB
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 não apresentaram rentabilidade
positiva. Apresentou comunicado da Crédito & Mercado. Informou

ainda sobre o resgate dos fundos FIDC OURINVEST e BMG FIDC
ABERTO

CRÉDITO

encaminhado

ao

CONSIGNADO

SISEP

ofício

RPPS.

para

a

Informou

indicação

que foi

de

novos

representantes dos aposentados para o comitê e será enviado
também ofício a Câmara Municipal para informar a ausência de seus
representantes e se for o caso substituição. Informou ainda que os
valores referentes à contribuição patronal, servidores e déficit técnico
da Câmara do mês de junho/2013, cujos depósitos foram realizados
em

03/07/2013;

além

do

valor

referente

à

compensação

previdenciária, cujo depósito foi realizado em 05/07/2013, foram
aplicados no fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2. O
comitê decidiu que será realizada uma comissão para estudo de
regimento interno que se possível contemplará remuneração do
comitê gestor. Existem dois fundos multimercados do Banco Safra e
da Grau investimentos, os quais já tivemos aplicações anteriores, que
o comitê decidiu pedir estudos para a consultoria para a próxima
reunião para possível aplicação. Foi apresentado relatório mensal da
consultoria, rentabilidade dos fundos de investimento, histórico de
aplicações e controle de rendimentos anual. Referente às aplicações
do mês de junho/2013, constam o montante financeiro de R$
99.897.437,98; um superávit mensal de R$ 1.550.761,83; lembrando
que as rentabilidades negativas dos fundos BRADESCO FI RENDA
FIXA IMA GERAL, no valor de R$ 123.633,05, CAIXA FI BRASIL
IMA-B 5 TP RF LP, no valor de R$ 85.326,86, SULAMERICA
INFLATIE, no valor de R$ 31.624,22, BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA
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2, no valor de R$ 25.717,44, BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, no
valor de R$ 117.774,33, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, no valor
de

R$

63.247,33,

BB

RPPS

AÇÕES

GOVERNANÇA

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 19.976,94, BRADESCO FIA
INFRA ESTRUTURA, no valor de R$ 29.930,65, FII CAIXA CEDAE,
no valor de R$ 155.835,00, FII RB CAPITAL II, no valor de R$
38.080,00, FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R$ 28.780,00,
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF, no valor de R$ 735.774,75, BB
PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP, no valor de R$ 164.032,94,
SANTANDER FIC FI IRF-M 1+ TP, no valor de R$ 8.590,01, CAIXA
FIC NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R$ 1.094.244,73, BB
PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$
466.993,79, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R$
30.036,17, BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de R$
38.795,41, FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS, no valor de R$
44.721,48, FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, no valor de R$
55.246,67, META PLUS MULTIMERCADO, no valor de R$ 3.480,08 e
TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$ 1.251.561,64, devido às suas
grandes volatilidades, foram inseridos na conciliação bancária até o
mês de junho/2013 como saídas não contabilizadas no valor total de
R$ 4.613.403,49. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as
aplicações do mês de junho/2013 totalizaram um montante de R$
182.398,86, conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às
aplicações do mês de julho/2013 com valor previsto a arrecadar de
aproximadamente R$ 2.780.000,00, o Comitê decidiu cancelar
decisão anterior que estava prevista de aplicação de R$ 600.000,00
no fundo BRADESCO PLUS MULTIMERCADO em razão de cotas
negativas do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2; e resolveu
aplicar o valor que entrará do resgate do FIDC OURINVEST e do
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BMG FIDC ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO RPPS no fundo
BRADESCO PLUS MULTIMERCADO. Os valores a partir da data de
hoje até a próxima reunião que entrarão no Banco do Brasil serão
transferidos para a CEF e aplicados no fundo CAIXA BRASIL DI
LONGO PRAZO. Decidiu também aplicar todo valor creditado em
conta corrente na CEF no fundo CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente
reunião, agradecendo a Presidente o comparecimento dos Senhores
Conselheiros e membros da Diretoria Executiva e informando que a
próxima reunião será realizada no dia treze de agosto de dois mil e
treze. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada
por todos.
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