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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2016.
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, 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 63, do Livro de Presença
nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Samuel Mussi
Simão, Antonio Valter da Silva e José Santos Dumont Asquislamar Pereira.
Participaram ainda Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Daniel
Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro e Fernando Aparecido de
Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos. 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 abril/2016. Tomando o
uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que até a
presente data a Prefeitura, Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia
com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e
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déficit técnico; além dos valores referentes à compensação previdenciária
paga pelo INSS. Informou da prova realizada no dia 2 de maio para
certificação Anbima tipo CPA-10. Informou que foi remarcada a prova para
o membro Edimur Angelo Monteiro Cintra para o dia 30/05/2016 às 14:00
horas. Entregou os certificados para os membros do Comitê que fizeram o
curso nos dias 27 e 28 de abril de 2016. Foi informado que houve
alteração do titular e suplente dos inativos conforme conversado com o
aposentados pela razão da certificação; dando posse aos mesmos.
Apresentou cópia da manifestação de voto na assembléia geral de cotistas
do fundo CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS convocada para o dia
06/05/2016;

juntamente

com

e-mail

da

consultoria

avaliando

a

possibilidade de votação para prorrogação por 2 anos do fundo além da
amortização de 40% do patrimônio do fundo aos cotistas. Apresentou
também e-mali enviado pela CAIXA apresentando o resumo da assembléia
geral realizada em 06/05/2016. Apresentou e-mail enviado pela CAIXA
referente à amoritização de cotas do fundo FIC AÇÕES VALOR SMALL
CAP RPPS programada para hoje correspondente a 25% do patrimônio do
fundo. Apresentou relatório da Brasil Plural de abril/2016 do fundo FIDC
TRENDBANK. Referente às aplicações do mês de abril/2016, constam o
montante financeiro de R$ 165.949.759,64; um superávit financeiro de R$
5.170.579,59; conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório
da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de
rendimentos do mês de abril/2016 que apresentou o resultado positivo de
R$ 3.036.349,51. Foi informado aos conselheiros que no mês de abril/2016
os fundos: FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO, no valor de R$
347,01; e FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R$
1.598,48; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de
mercado totalizando R$ 1.934,11 que já foram contabilizadas. Apresentou
relatório da consultoria referente ao mês de abril/2016. Quanto às
aplicações, o Comitê decidiu por manter todo o valor creditado na conta
corrente da CEF no fundo CAIXA IDKA 2; e aplicar os valores que
creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB
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PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2; buscando conservação da carteira de
investimentos e que os futuros resgates para pagamento das despesas do
Biriguiprev serão realizadas no fundo Caixa Brasil DI. 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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