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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2014.
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove
horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de
Birigüi - BirigüiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro,
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Município e Comarca de Birigui, 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 28 verso, do Livro de Presença
nº. 5, os Conselheiros Ariadne Antonio, Antonio Donizete Caetano Alves,
Wandi Bego, Antonio Valter da Silva, Miriam Regina Ratão Zefiro, Reinaldo
Fernandes de Oliveira e Alexandre Marangon Pincerato. Participou ainda
Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo e
Guiomar de Souza Pazian, Superintendente do Biriguiprev. Da pauta da
ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros,
constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1 – Posse dos
membros do Comitê; 2 – Elaboração da Política Financeira mensal; 3 –
Outros Assuntos. Foi dada a posse aos membros presentes à reunião do
Comitê nomeados pelo Decreto Nº 5.190, de 21 de fevereiro de 2014. Em
seguida foi eleito por votação simples para presidir o mandato do Comitê o
membro Antonio Donizete Caetano Alves. Tomando o uso da palavra, o
Senhor Samuel Mussi Simão apresentou a relação de instituições
financeiras credenciadas no BiriguiPrev aptas a receber recursos para
aplicações até 30/06/2014. Apresentou relatório analítico da consultoria
sobre os investimentos no ano de 2013. Apresentou avaliação da
consultoria

sobre

os

fundos

SANTANDER

CORPORATE

FIC

REFERENCIADO DI, BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI,
BRADESCO

TEAM

FI

MULTIMERCADO,

BB

FI

MULTIMERCDO

PREVIDENCIÁRIO LP. Apresentou o relatório “Cenário para 2014”,
“Panorama – Janeiro/2014” e “Panorama Fevereiro/2014” elaborados pela
consultoria. Apresentou a avaliação da carteira de investimentos do
BiriguiPrev elaborado pela consultoria. Informou da liquidação antecipada
do fundo FIDC CAESB em 20/02/2014. Informou dos rendimentos
semestrais dos Títulos Públicos. Apresentou e-mail enviado pela
coordenação de investimentos do Ministério da Previdência solicitando
para

desconsiderar

a

Notificação

nº

711/2013

em

relação

ao

enquadramento do fundo SULAMERICA INFLATIE. Apresentou o controle
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de 2% da taxa de administração do mês de janeiro/2014. Informou que os
valores arrecadados no mês de fevereiro/2014 foram aplicados nos fundos
CAIXA DI LONGO PRAZO e BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS conforme a
última reunião do comitê gestor realizada em 14/01/2014. Informou que a
Prefeitura Municipal, Câmara e BiriguiPrev estão em dia com os repasses
previdenciários. Informou que os repasses referentes à contribuição
patronal, servidores e déficit técnico da Prefeitura realizados em 10/03/14
foram aplicados no fundo CAIXA DI LONGO PRAZO e a compensação
previdenciária, contribuições patronal, servidores e déficit técnico da
Câmara foram aplicados no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS. Foi
apresentado relatório mensal da consultoria referentes aos meses de
janeiro e fevereiro/2014. Referente às aplicações do mês de janeiro/2014,
constam o montante financeiro de R$ 101.903.231,47; um superávit
financeiro de R$ 1.777.875,41. Os rendimentos de aplicações em
janeiro/2014 totalizaram perdas no valor de R$ 1.251.933,90 conforme
demonstra relatório de rentabilidade elaborado pela consultoria. Já as
aplicações do mês de fevereiro/2014 constam o montante de R$
105.422.952,41; um superávit financeiro de R$ 3.519.720,94. Os
rendimentos de aplicações em fevereiro/2014 totalizaram R$ 2.235.189,16
conforme

demonstra

o

relatório

de

rentabilidade

elaborado

pela

consultoria. Tomando o uso da palavra, a Superintendente informou que
apresentou denúncia em 22/01/2014 junto à CVM do fundo FIDC
TRENDBANK e apresentou resposta da CVM em 05/03/2014. Quanto às
aplicações do mês de março/2014, o Comitê decidiu por manter 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 buscando
conservação da carteira de investimentos. Foi justificada a não realização
da reunião ordinária no mês de fevereiro em decorrência da inexistência de
nomeação dos novos membros do Comitê diante da ausência de Decreto;
em razão disso também foi utilizada a mesma política de investimento
observada na última reunião realizada em janeiro/2014 e não alteração do
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cenário econômico. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a
presente reunião, agradecendo a 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.
COMITÊ GESTOR:
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