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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA DO

COMITÊ

GESTOR

DO

BIRIGÜIPREV,

REALIZADA EWI 28 DE MARÇO DE 2018.

Aos vinte e oito dias do nfiês de março de dois mil e dezoito, às

quatorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigui
- BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, n°. 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
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comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha 94, do Livro de Presença n°.
5, os Conselheiros Edimur Ângelo Monteiro Cintra, Adilson Raimundo Barbosa, Antonio
Valter da Silva, Gilson Luiz Basílio Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Verônica
da Costa Sousa e Tânia Ferraz Bruno. Participaram ainda Fernando Aparecido de
Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos, Anderson de Souza Neves Rocha,
Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Leandro Boccardo, Superintendente e
Alexandre Marangon Pincerato, Controlador Interno. Da pauta da ordem do dia,
tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes
assuntos a serem analisados: 1 - Reunião para deliberação da política mensal; 2 Outros assuntos. ASSUNTOS GERAIS: Houve apresentação do Banco Bradesco para
os membros do comitê gestor de investimentos nos primeiros 30 minutos da reunião.
Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo, Superintendente,
informou aos conselheiros que nos dias 08 e 09 de março juntamente com os membros
do comitê gestor de investimentos, Edimur, Tânia e Ana e mais o Diretor Administrativo
e financeiro foi realizado a visita técnica nas instituições que participaram do Dia "D" de
renda variável e que as visitas foram muito boas para aprendizagem e conhecimento
das instituições alem de tirar duvidas sobre os produtos enquadrados para o Biriguiprev.
Informou ainda que até a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia
com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico.
Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS foi
recebido em março/2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da
contribuição de servidores e contribuição patronal do mês de fevereiro/2018. Recolheu

também a multa referente ao atraso das competências de dezembro/2017, 13°
salário/2017 e janeiro/2018. Apresentou cópia do Ofício n° 234/2018 solicitando a
cobrança dos valores devidos no montante de R$ 5.536.278,46 referente ao Déficit
técnico de dezembro/2017 a fevereiro/2018. Fez um resumo da assembléia do fundo de

investimento Trendbank do dia 07/03/2018 a qual a empresa ligada ao Grupo do Brasil
Plural (BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.) foi vencedora como novo
prestador de serviços unificado (Administrador/Gestor e custodiante) sendo que 59,99%
dos cotistas votaram a favor da empresa, e 38,29% foram voto vencido a qual votaram
pela Gradual investimentos sendo que teve ausentes 1,72% a qual o valor mensal foi de
R$ 90.000,00 pela prestação de serviços ao fundo. Foi apresentado o controle da taxa
de administração até o mês de fevereiro/2018. Foi apresentado o boletim do RPPS da
Caixa de fevereiro/2018. Foi informado que as instituições que temos investimentos
estão todas cadastradas e informadas no DAIR, demonstrativo de Aplicações e

Ingressos de Recursos que é preenchido junto à Secretaria da Previdência Social e que
o credenciamento está digitalizado numa mídia digital. Foi explicado aos membros do
comitê gestor de investimentos sobre a mudança da data do curso, e colocado a
posição da diretoria executiva conforme despacho e foi dada a oportunidade aos
membros do comitê deliberar sobre qual tipo curso que pretendem fazer: o curso básico

de noções do mercado financeiro ou o curso de certificação. Os membros do Comitê
Gestor decidiram que se deve buscar no primeiro momento o curso básico em noções
do mercado financeiro para, posteriormente, buscar um curso de certificação. O

Superintendente sugeriu que ficasse pré-agendado os dias 18 e 19 de abril como datas
prováveis para a realização do curso; sendo acatado pelos membros do Comitê. Foi
colocado aos membros do comitê gestor que haverá dois cursos: um na cidade de
Santa Fé do Sul no dia 05/04/2018 que ocorrerá o 1° seminário de RPPS do Noroeste
Paulista com o tema: "Principais mudanças introduzidas pela Resolução CMN n° 4.604
de 19 de outubro de 2017, que alterou a Resolução n° 3922, de 25 de novembro d
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2010, a qual questionou se algum membro do Comitê gostaria de participar.
Demonstraram interesse em participar os conselheiros: Gilson Luiz Basílio Bazzão,
Tânia Ferraz Bruno, Edimur Ângelo Monteiro Cintra e Jean Rodrigo Lourenço Rambaldl.
Foi solicitado aos interessados em confirmar a presença até o dia 29/03/2018. O outro
evento será realizado na cidade de Ilha Solteira será o de Curso Preparatório CPA-10

que acontecerá entre os dias 11 a 13 de abril. Informou que o Diretor Administrativo e
Financeiro demonstrou o interesse em participar do evento, pois já está estudando o

assunto. Foi perguntado se alguém tem interesse em participar e a Verônica
demonstrou interesse em participar. Foi informado que em 12/03/2018 foram tomadas
as providências para resgate e aplicação no fundo Fll Reag Renda Imobiliária conforme
deliberado na reunião de fevereiro/2018 sendo que foi apresentado o processo de
investimentos/tomada de decisões referente ao referido investimento que será

digitalizado e colocado em mídia digital. O Superintendente também relatou que teve
conhecimento sobre uma matéria no biog quidnovi sobre problemas de investimentos no
PreviPalmas a qual mencionou a empresa Reag Investimentos na matéria, sendo que
imediatamente solicitou explicações junto a gestora (e-mail em anexo) e que foi
respondido conforme documento anexo a qual em resumo informou assumiu a
administração somente em 26 de fevereiro de 2018 e que está tomando em curso
diligências e verificações jurídicas regulatórias necessárias sobre o assunto e que nunca
participou da questão relatada pois o investimento foi anterior. RELATORIO DE
INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2018 - Apresentou relatório da carteira de investimentos
do BiriguiPrev do mês de fevereiro/2018. Referente á carteira de investimentos do

BiriguiPrev do mês de fevereiro/2018, constam o montante financeiro de R$
192.813.778,96; um superávit financeiro de R$ 2.867.859,69, conforme diário de bancos
em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e

arrecadação de rendimentos do mês de fevereiro/2018; que apresentou o resultado
positivo de R$ 1.044.039,58. Foi informado aos conselheiros que no mês de
fevereiro/2018 os fundos: FIDC TRENDBANK, no valor de R$ 348,98; BB IMA-B

TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R$ 12.994,12; BB GOVERNANÇA Fl AÇÕES
PREVlDENCiÁRlO, no valor de R$ 974,66; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA, no valor de R$ 1.445,59; e CAIXA RIO BRAVO, no valor de R$ 27.000,00

registraram rentabilidade negativa referente á marcação de mercado totalizando R$
42.763,35; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira - saldo em
28/02/2018 a rentabilidade da carteira no mês de fevereiro/2018 foi de 0,53%.
Acumulado no ano de 1,89%. Quanto à meta atuarial do mês de fevereiro (IPCA +

6%a.a) esta foi de 0,74% e a acumulada no ano é de 1,55%. DELIBERAÇÃO DA
POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS. Foi apresentado pelo Superintendente o
relatório de investimentos nos fundos de renda variável. Os membros do Comitê

decidiram por aguardar a realização do curso básico de mercado financeiro para sanar
as dúvidas dos membros que ainda não possuem certificação. Decidiram também que

seja providenciada a abertura de conta, sem a vinculação de aplicação em qualquer dos
fundos. Ficou decidido também que seja providenciado o acompanhamento dos
rendimentos dos fundos a partir janeiro/2018 para verificar a performance dos fundos.
Ficou decidido também, caso haja possibilidade, que seja realizada uma reunião para

esse fim específico após a realização do curso. Quanto às aplicações para o período a
partir desta reunião até a próxima reunião, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor
creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA 1RF-M1; e

aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB
IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para
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pagamento das despesas do BiriguiPrev serão realizados no fundo CAIXA BRASIL Dl.
PALAVRA LIVRE: Não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar,
foi declarada encerrada a presente reunião, ás dezesseis horas e quarenta e três
minutos, 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 pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Administrativa do BiriguiPrev.
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