ATA 002/2013

COMITÊDE INVESTIMENTOS

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e treze as dezessete horas
do Lagesprevi, reuniram-se a Diretora Administrativa/Financeira
Diretora de Beneficios Rita Rohden, Srs. Silvio Duarte, Antonio Agostinh
Alexandre dos Santos, Sras. Marilza Gobetti, e Adriana Rosa. Iniciando os ~.uc._"";::;>
foi apresentado aos presentes as informações dos rendimentos dos m
maio e junho/2013, onde a rentabilidade se deu negativa em virtude dos •••.
..,..,_
.....••.
incertos da economia onde é aguardado os cortes de gastos e ajustes do g,....-.~,_
que possam trazer impacto contra a inflação e trazendo assim algum
positivo para os fundos de longo prazo. Foi apresentado os extratos do mês
julho, onde mostrou a volatilidade dos índices, que no inicio do mês começararc
rodar positivo, no meio do mês negativo e agora voltando a ser positivo. A Marilza perguntou como a empresa SMI presta os trabalhos no Instituto, e R
explicou que através de relatórios, de informações onde devem ocorrer
aplicações do fundo, relatórios diários do que acontece na economia e orientações
semanais, palestras entre outras, foi comunicada também que na alocação
resgate de recursos devem ser autorizadas pelo Presidente do Instituto e Diretora
Administrativa/Financeira. Os presentes foram informados dos valores que o
Instituto recebeu de compensação previdenciária, do resgate do FIDC no valor de
R$ 8.717,57 onde já foi feita outra solicitação de resgate deste fundo, e também da
aplicação no Fundo Ima Geral do Bradesco no valor de um milhão de reais,
conforme extrato e regulamento apresentado aos presentes. Os Srs Silvio e
Alexandre questionaram as diferenças dos saldos entre os meses de maio e junho
das aplicações e a Sra. Rose informou que o saldo depende da data de pagamento
da folha e/ou recebimento das contribuições, se a prefeitura consegue repassar
ainda com prazo para aplicação o saldo gera com valor maior no mês. O Comitê
vistou as Autorizações de Aplicações e Resgates do meses ficando por encerrada a
reunião. Lages, 23/07/2013.
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