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COMITÊDE INVESTIMENTOS

No dia 27 de fevereiro de 2014, na sala de reuniões do Lagespreví, reuniram- se os
membros do Comitê de Investimentos Srs. Silvio Fernando C. Duarte, Antonio
Agostinho Vieira, Sra. Marilza Gobettí, Rosemari Ambrozio e o presidente do
Instituto Dilmar Antonio M....Qnarim.Iniciando a Diretora Financeira apresentou a
Portaria nº 65 de 26 de fevereiro aê 2014 onde faz alteração no Art. 16 da Portaria
MPS 402/2008. Lembrou que está sendo enviado alguns e-rnails aos membros do
Comitê, inclusive da Portaria e da Programação do Curso de preparação para a
prova de Certificação CPA 10 em Balneario Camboriu nos dias 19,20 e 21 de
março, promovido pela Assírnpasc, o qual os conselheiros Silvio e Toninho tiveram
interesse e ficaram de confirmar suas inscrições. Foram vistas as APRs juntamente
com os extratos de dezembro de 2013 e janeiro/2014 e o relatório das aplicações
de dezembro qual mostrou os resultados da rentabilidade da carteira de 2013 em
-7,56 (sete virgula cinquenta e seis negativos) em razão do descontrole da inflação
e outros comportamentos da economia, Para isso a necessidade de análise da
carteira de investimentos do Instituto para que em 2014 se aproxime da meta
atuarial. O Presidente Dilmar justificou a falta da participação do economista da
Empresa Plena na reunião e apresentou a proposta da SMI onde propõe a
contratação pelo período de 7 meses com o valor de R$ 1.030,00 mensais, ficando
assim o tempo necessário para que o Lagesprevi promova licitação para
contratação da Empresa de Consultoria Financeira. O Comitê aprovou a proposta.
A Sra. Marilza indagou a respeito dos resgates da conta da taxa de administração
onde foi informada que alé~ do Comitê o Conselho Fiscal faz vistas nos relatórios
e balancetes, inclusive é' enviado cópia ao presidente do Conselho Fiscal dos
r atóríos contábeis. O Sr. Silvio fez um breve comentário sobre as

sabilidades dos membros do Comitê de Investimentos, especialmente com
a certi 1 ão do CPA -10 de_;_n~'ra que deveriam receber uma gratificação. O
assunto fico ~.J}atlS'âcro e p steriormente discutido. Nada mais havendo a

encerrou a reunião. Lages, 27 e fevereiro de 2014.
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