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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO
BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2013.
Aos catorze dias do mês de novembro 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 24 verso, do Livro de Presença nº. 5, os
Conselheiros Wandi Bego, Antonio Valter da Silva, Ariadne Antonio,
Reinaldo Fernandes de Oliveira, 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 – Elaboração da Política Financeira mensal; 2 – Outros
Assuntos. Tomando o uso da palavra, a Superintendente informou
sobre a reunião com o Prefeito, secretários municipais e membros
dos conselhos deliberativo, fiscal e gestor do BiriguiPrev no dia
08/11/2013 com o atuário responsável pelo cálculo atuarial do
BiriguiPrev sobre o déficit técnico e sugestões sobre amortizar o
déficit. Informou que foi solicitado pela municipalidade para o atuário
o estudo para mudança no cálculo atuarial incluindo a segregação de
massa e foi solicitado também o estudo para a extinção do RPPS.
Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo

Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV
Estado de São Paulo
Atas

-

Livro nº 11

-

Fl. N.º 102

apresentou e explicou a Portaria MPAS nº 440. Apresentou aos
conselheiros o novo modelo de credenciamento apresentado pela
consultoria financeira e em conformidade com a portaria MPAS nº
440. Os membros do Comitê decidiram para que seja solicitado o
credenciamento dos atuais gestores e administradores dos fundos
aplicados pelo BiriguiPrev, com o prazo de resposta até 31/12/2013.
Apresentou análise pela consultoria financeira dos fundos WESTERN
ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, BNP PARIBAS
ESMERALDA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, BB
PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE
INVESTIMENTO e CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO; os quais todos têm o credenciamento
dos administradores dos fundos. Quanto ao fundo BNP PARIBAS
ESMERALDA, a análise apresentada pela consultoria entendeu que o
fundo

está

desenquadrado

à

resolução

3922/2010,

pois

o

regulamento no fundo não cita que a composição da carteira ou
respectivos

emissores

sejam

considerados

de

baixo

risco,

impossibilitando assim a aplicação neste fundo. Os demais fundos
analisados estão todos em conformidade à resolução 3922/2010 e
política de investimentos. Informou que foi realizada a aplicação no
fundo CAIXA RIO BRAVO no valor de R$ 1.000.000,00 em
12/11/2013, conforme decidido na reunião anterior. Entregou os
certificados aos membros participantes do curso de Formação de
Conselheiros, realizado em 18/10/2013. Apresentou relatório analítico
do 3º Trimestre de 2013 elaborado pela consultoria. Sugeriu que, em
razão da economicidade nos exercícios anteriores e o montante ser
muito alto e não havendo necessidade para o uso dessa quantia, que
seja transferida uma parcela do valor economizado na taxa de
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administração e que está aplicado no fundo CAIXA IRF M-1 TITULOS
PÚBLICOS, na conta 006.212-8, para a conta de benefícios
previdenciários no mês de dezembro/2013. Os membros do comitê
foram favoráveis à transferência de R$ 1.000.000,00 para o fundo
CAIXA IRF M-1 TITULOS PÚBLICOS, da conta 006.201-2, desde que
seja informado o conselho deliberativo para dar anuência à
transferência e só depois seja efetivada a transferência. Informou da
participação em assembléia geral de cotistas do fundo FIDC
TRENDBANK em 24/10/2013, cuja cópia da ata ficará anexa e
apresentou fato relevante. Informou que haverá nova assembléia em
21/11/2013. Informou da necessidade de se agendar uma reunião
extraordinária para tratar exclusivamente da elaboração da política de
investimentos para 2014. Foi sugerida pelos membros do comitê a
data de 25/11/2013 para a reunião. 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 outubro/2013, constam o montante financeiro de R$
103.968.026,99; um superávit mensal de R$ 1.123.368,05; lembrando
que as rentabilidades negativas dos fundos BRADESCO FI RENDA
FIXA IMA GERAL, no valor de R$ 64.300,47, SULAMERICA
INFLATIE, no valor de R$ 31.334,52, BRADESCO FIA IBOVESPA
PLUS, no valor de R$ 58.824,80, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50,
no valor de R$ 8.483,40, BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA, no
valor de R$ 14.542,73, FII CAIXA CEDAE, no valor de R$ 189.835,00,
FII RB CAPITAL II, no valor de R$ 10.880,00, FII BB RENDA
CORPORATIVA, no valor de R$ 59.580,00, CAIXA FI BRASIL IMA
GERAL TP RF, no valor de R$ 384.102,60, SANTANDER FIC FI IRFM 1+ TP, no valor de R$ 2.788,53, CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B,
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no valor de R$ 1.118.478,08, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B
TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$ 474.355,09, BRADESCO FIA
SMALL CAP PLUS, no valor de R$ 9.746,43, FIC AÇÕES VALOR
SMALL CAP RPPS, no valor de R$ 24.970,55, FI CAIXA BRASIL
IPCA XIII RF CP, no valor de R$ 89.730,00, FI CAIXA BRASIL IPCA II
MULTIMERCADO, no valor de R$ 15.330,30 e TÍTULOS PÚBLICOS,
no valor de R$ 1.607.384,93, devido às suas grandes volatilidades,
foram inseridos na conciliação bancária até o mês de outubro/2013
como saídas não contabilizadas no valor total de R$ 4.164.667,43.
Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do
mês de outubro/2013 totalizaram um montante de R$ 260.199,56,
conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês
de

novembro/2013

com

valor

previsto

a

arrecadar

de

aproximadamente R$ 2.315.000,00, o Comitê decidiu por aplicar todo
o valor creditado na conta corrente da CEF no fundo CAIXA DI
LONGO PRAZO e aplicar os valores que creditarem na conta
corrente do Banco do Brasil, aplicar no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS
PÚBLICOS em razão da alta volatilidade dos fundos IMA e tendo uma
postura mais conservadora para proteção da carteira, aplicando nos
fundos atrelados à taxa de juros e papéis de curto prazo. Quanto ao
fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III,
os membros do comitê decidiram por aguardar completar o prazo de
06 meses da criação do fundo para analisar a rentabilidade e só
depois decidir sobre a aplicação no fundo. Em relação ao fundo
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, os membros
do comitê decidiram, no momento, aguardar para aplicar por ser um
fundo novo e em razão da solicitação do novo credenciamento nos
moldes da Portaria MPAS 440 para só então decidir pela aplicação
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posteriormente. 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 doze de
dezembro 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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