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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE
2013.
Aos treze dias do mês de setembro 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 22, do Livro de Presença nº. 5, os
Conselheiros Reinaldo Fernandes de Oliveira, Wandi Bego, Antonio
Valter da Silva, José Antero dos Santos Neto, Edimur Angelo
Monteiro Cintra, Daniel Leandro Boccardo e Samuel Mussi Simão.
Participaram 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 – Apresentação BNP Paribas; 2 – Elaboração da Política Financeira
referente ao mês de setembro/2013; 3 – Outros Assuntos. Após a
apresentação do banco BNP Paribas; tomando o uso da palavra, o
Senhor Daniel Leandro Boccardo apresentou o comunicado publicado
no jornal institucional do BiriguiPrev e no site da prefeitura de Birigui
referente à matéria publicada no jornal Folha de Birigui, edição do dia
21/08/2013. A matéria em questão informava que o BiriguiPrev havia
contraído um prejuízo em suas aplicações financeiras no valor de R$
5.000.000,00. Explicou que a matéria veiculada no jornal apresentava
como fonte de informação uma publicação do jornal Estado de São
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Paulo do ano de 2008 que era alusiva à fiscalização do Ministério da
Previdência sobre a compra de títulos públicos realizados por RPPS’s
e fundos de pensão com valores acima do mercado e ata do Comitê
Gestor de Investimentos do mês de julho/2013. Informou que no
comunicado foi exposto que sobre a matéria do jornal Estado de São
Paulo a atual diretoria já tomou as devidas providências para apurar
os responsáveis por tal compra, inclusive com ações junto ao
Ministério Público e; quanto ao valor divulgado na referida ata, este
valor é referente às saídas não contabilizadas dos fundos que
possuem alta volatilidade durante o ano. Informou que foi solicitada
em 16/08/2013 a transferência do valor dos rendimentos dos títulos
públicos do Banco do Brasil para o banco Bradesco para aplicação no
fundo BRADESCO MULTIMERCADO PLUS I. Ocorreu que o Banco
do Brasil ao realizar a transferência, a fez para a conta poupança ao
invés da conta corrente, o que tornou impossível realizar a aplicação
no referido fundo citado acima no mesmo dia. Foi então encaminhado
ofício ao Banco do Brasil, sob nº 695/2013, solicitando o pagamento
do

rendimento

do

dia

16/08/2013

do

fundo

BRADESCO

MULTIMERCADO PLUS I e até o momento não obteve resposta do
banco. Apresentou análise da consultoria sobre o fundo SAFRA
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO. Apresentou ofício
do presidente da Câmara de Birigui para nomeação de novos
servidores para composição do Comitê Gestor, cujo titular foi
empossado nesta reunião ordinária conforme cópia de termo de
posse anexado à ata. Apresentou dois comunicados da Crédito &
Mercado. Apresentou pedido de restituição de valores do fundo FIDC
TRENDBANK, pois na data do pagamento da amortização de cotas
foi repassado um valor maior do que era devido. Quanto à devolução
do valor pago a maior, este ficará sob análise até ser enviado o
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extrato mensal do fundo. 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 agosto/2013, constam o montante financeiro de R$
101.719.720,45; um superávit mensal de R$ 1.299.163,13; lembrando
que as rentabilidades negativas dos fundos BRADESCO FI RENDA
FIXA IMA GERAL, no valor de R$ 123.576,99, CAIXA FI BRASIL
IMA-B 5 TP RF LP, no valor de R$ 65.278,99, SULAMERICA
INFLATIE, no valor de R$ 37.072,05, BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA
2, no valor de R$ 9.728,05, BB RPPS RF IPCA II, no valor de R$
10.142,63, BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, no valor de R$
94.280,52, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, no valor de R$
44.454,14, BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, no
valor de R$ 15.646,94, BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA, no
valor de R$ 31.127,96, FII CAIXA CEDAE, no valor de R$ 178.335,00,
FII RB CAPITAL II, no valor de R$ 35.360,00, FII BB RENDA
CORPORATIVA, no valor de R$ 49.780,00, CAIXA FI BRASIL IMA
GERAL TP RF, no valor de R$ 740.790,58, BB PREVIDENCIÁRIO
RF IRF-M TP, no valor de R$ 149.339,27, SANTANDER FIC FI IRF-M
1+ TP, no valor de R$ 9.504,64, CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B, no
valor de R$ 1.243.603,76, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS
PÚBLICOS,

no

valor

de

R$

537.463,56,

BRADESCO

FIA

DIVIDENDOS, no valor de R$ 31.026,34, BRADESCO FIA SMALL
CAP PLUS, no valor de R$ 33.610,96, FIC AÇÕES VALOR SMALL
CAP RPPS, no valor de R$ 43.145,07, FIC AÇÕES VALOR
DIVIDENDOS RPPS, no valor de R$ 47.637,97, META PLUS
MULTIMERCADO, no valor de R$ 1.310,55, FI CAIXA BRASIL IPCA
II MULTIMERCADO, no valor de R$ 4.005,00 e TÍTULOS PÚBLICOS,
no valor de R$ 1.708.964,90, devido às suas grandes volatilidades,
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foram inseridos na conciliação bancária até o mês de agosto/2013
como saídas não contabilizadas no valor total de R$ 5.245.185,87.
Foi solicitado pela Superintendente que os valores lançados em
conciliação bancária sejam lançados na contabilidade mensalmente,
dando assim mais transparência, segundo contato telefônico com um
dos auditores do Ministério da Previdência. O membro do Comitê e
Diretor Adm. e Financeiro, Daniel Leandro Boccardo, informou que os
valores informados ao Ministério da Previdência são os valores reais
dos fundos e que será analisado mais profundamente a questão.
Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do
mês de agosto/2013 totalizaram um montante de R$ 398.707,58,
conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês
de

setembro/2013

com

valor

previsto

a

arrecadar

de

aproximadamente R$ 2.300.000,00, o Comitê decidiu por aplicar o
valor creditado em conta corrente no banco do Brasil referente à
contribuição patronal, servidores e déficit técnico da Câmara, e
compensação previdenciária já disponíveis no fundo BRADESCO
PLUS I MULTIMERCADO; os demais valores que forem creditados
serão aplicados no fundo CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO. Decidiu
também que do valor creditado em conta corrente na CEF, aplicar no
fundo CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO. Quanto à migração do
fundo META PLUS FI MULTIMERCADO para o fundo SAFRA
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO, proposto na
última reunião, os membros do Comitê foram favoráveis pelo resgate
do fundo META PLUS FI MULTIMERCADO, desde que a cota do
fundo seja positiva, e aplicar no fundo CAIXA BRASIL DI LONGO
PRAZO. Os membros do Comitê Daniel Leandro Boccardo e Reinaldo
Fernandes de Oliveira fizeram constar em ata que seria mais
apropriado aplicar em um fundo do mesmo segmento, no caso o
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fundo SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO,
conforme análise da consultoria e rentabilidade do fundo.

A

Superintendente solicitará à consultoria que, quando do envio de
análise de fundos, que encaminhe carteira aberta, inclusive do banco
Safra. 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 catorze de
outubro de dois mil e treze. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente
ata, que vai assinada por todos.
COMITÊ GESTOR:
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