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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2016.
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às treze
horas e trinta minutos, 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 65, do Livro de Presença
nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Ana Cláudia de
Castro Vieira Vicente, Antonio Valter da Silva e José Santos Dumont
Asquislamar Pereira e Reinaldo Fernandes de Oliveira. Participaram ainda
Guiomar de Souza Pazian, Superintendente e Daniel Leandro Boccardo,
Diretor Adm. e Financeiro. 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 junho/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 déficit técnico; além dos
valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS.
Informou da visita de representantes da Caixa Econômica Federal e da
Infinity Asset Manegement e apresentou as lâminas dos fundos
disponibilizados pela empresa. Tendo em vista o vencimento do contrato
de custódia de títulos do Banco do Brasil em 22 de julho de 2016, para
renovação, no entanto pela cotação de preço Memorando 21/2016 do
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Diretor Financeiro, será realizada pela Caixa Econômica Federal por valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Informou que houve uma
assembléia do Banco Santos na qual o Biriguiprev não foi convocado,
sendo que a convocação chegou dois dias depois que havia ocorrido a
assembléia e fez uma reclamação e que foi respondida nesta data e
passada aos conselheiros. Entregou aos presentes o certificado APIMEC.
Apresentou formulário de informações sobre o Comitê de Investimentos
conforme legislação vigente que foi encaminhado ao Ministério da
Previdência Social. Referente às aplicações do mês de junho/2016,
constam o montante financeiro de R$ 171.766.588,77; um superávit
financeiro de R$ 3.258.590,94; conforme diário de bancos em anexo.
Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e
arrecadação de rendimentos do mês de junho/2016 que apresentou o
resultado positivo de R$ 1.863.179,23. Foi informado aos conselheiros que
no mês de maio/2016 os fundos: FII RB CAPITAL RENDA II, no valor de
R$ 2.720,00; e FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO, no valor de R$
265,28; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de
mercado totalizando R$ 2.985,28 que já foram contabilizadas. Apresentou
relatório da consultoria referente ao mês de junho/2016. Apresentou
sugestão da consultoria financeira de voltar a aplicar os valores em imab e
imab 5 para alongar um pouco carteira mantendo os valores em aplicações
em IDKA2. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu por manter todo o
valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal, fazendo as
seguintes aplicações: no fundo CAIXA IMAB5 o valor de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) e o restante no fundo CAIXA NOVO
BRASIL IMA B conforme sugestão da consultoria financeira, inclusive
considerando os valores que serão creditados na conta referente ao Fundo
de Crédito Privado que estão por vencer; e aplicar os valores que
creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PREV RF
IMA-B TP buscando o alongamento da carteira diante do cenário de
redução de juros no mercado doméstico; e que os futuros resgates para
pagamento das despesas do BiriguiPrev serão realizados no fundo Caixa
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Brasil DI e no fundo Caixa Mega 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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