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REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014.

Aos vinte e seis 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 - BiriguiPrev, instalado na Rua Fundadores,
nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de São Paulo,
reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
do Município de Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes, conforme se pode
comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha n°. 30, do Livro de
Presença nº. 5, os Conselheiros Asahel Vieira Cottas, Angela Maria Careta
Guimarães, Joicilene Garcia Andreoli e Reinaldo Fernandes de Oliveira.
Participaram Guiomar de Souza Pazian, Superintendente e Fernando
Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo. Da pauta da ordem do
dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os
seguintes assuntos a serem analisados: 1 – Discussão e deliberação sobre a
proposta de contrato de consultoria financeira de investimentos. Tomando o
uso da palavra, a Superintendente informou que a reunião se deve para
analisar as propostas de consultoria financeira que será contratada para
análise da carteira de fundos de investimento do BiriguiPrev, conforme
preconiza o Art. 68, inciso XI da Lei 4.804, de 13 de novembro de 2006.
Demonstrou aos membros do Conselho, que estão empatadas com o menor
valor apresentado as empresas Di Blasi Consultoria Financeira e a Risk Office.
Informou que a empresa Risk Office já prestou serviços ao BiriguiPrev.
Informou ainda aos membros do conselho que comparando o valor informado
pela contabilidade e o relatório anual emitido pela consultoria Crédito &
Mercado verificou-se uma diferença nos rendimentos anuais do BiriguiPrev e
que já solicitou que a empresa averigúe os motivos da diferença nas
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informações. Os membros do Conselho, com base nas informações prestadas
pela Superintendente e analisando as propostas apresentadas e parecer
jurídico deliberou para que a empresa contratada seja a Di Blasi Consultoria
Financeira. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente
reunião. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada por
todos.
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