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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2014.
Aos dezoito dias do mês de junhoo do ano de dois mil e quatorze, às nove
horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de
Birigui - BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro,
Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, reuniram-se os
membros do Comitê Gestor do Instituto de Previdência do Município de
Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes,conforme se pode comprovar pelas
respectivas assinaturas apostas na folha 33 verso, do Livro de Presença
nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Wandi Bego e
Alexandre Marangon Pincerato. Participou ainda Fernando Aparecido de
Oliveira Tomazini, Agente Administrativo, Daniel Leandro Boccardo, Diretor
Adm. e Financeiro 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 – Elaboração da Política Financeira mensal; 2 – Outros
Assuntos. Foi apresentado o controle de 2% da taxa de administração do
mês de maio/2014. Tomando o uso da palavra, a Superintendente
informou que, referente aos fundos SANTANDER e SULAMÉRICA, irá
solicitar à consultoria estudo para avaliar a viabilidade de mantê-los ou não
na carteira. Tomando o uso da palavra, o senhor Daniel Leandro Boccardo
informou que a Prefeitura, Câmara e BiriguiPrev estão em dia com as
contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Informou que até a
presente data não foram lançados pela CEF ou Banco do Brasil fundos
IMA-B com marcação na curva e prazo de resgate até 10 anos para
aplicação do valor reservado na reunião ordinária do dia 23/04/2014. Os
membros do comitê decidiram que, para realizar essa aplicação, o valor
será resgatado do fundo CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO. Foi
apresentado relatório mensal da consultoria referente ao mês de
maio/2014. Foi informado da participação na assembléia geral ordinária do
fundo FIDC TRENDBANK no dia 09/06/2014. Apresentou resposta do
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Banco Central referente à denúncia registrada no próprio site do Banco
Central. Foram apresentados relatórios de receita e de ajustes de perdas
de investimenos do período de 16/05/2014 a 17/06/2014. Referente às
aplicações do mês de maio/2014, constam o montante financeiro de R$
113.180.180,71; um superávit financeiro de R$ 3.395.746,56 conforme
diário de bancos em anexo. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu por
manter todo o valor creditado na conta corrente da CEF no fundo CAIXA
BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA; e aplicar os valores
que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB IDKA 2
TÍTULOS PÚBLICOS buscando conservação da carteira de investimentos.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião,
agradecendo o 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.
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