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Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e treze, as dezessete horas,

reuniram-se na sede do Lagesprevi os Srs. Antonio Agostinho Vieira, Alexandre dos
S. Martins, Silvio C.Duarte, Sras. Marilza Gobetti, Adriana R.S.Oliveira, Rita Rohden
e Rosemari G.Ambrozio.lniciou os trabalhos com a leitura da ata 002/2013 a qual
aprovada por completo.Na sequencia foram apresentados extratos das aplicações
do mês de julho quando houve rentabilidade positiva, lembrando que devido a alta
do dólar e inflação subindo a tendência no mês de agosto é os fundos rodarem
negativos novamente conforme os extratos do mês de agosto apresentado ao
Comitê onde mostra a volatilidade das aplicações, sabendo que a SMI consultoria
recomenda a manutenção dos fundos Imas. Rose informou que a prefeitura esta
fazendo os repasses das contribuições e parcelamentos nas datas previstas, sem
atrasos e apresentou o extrato da conta taxa de administração lembrando que os
recursos estão aplicados com resgate automático para que possa ser usado como
pagamento das despesas do instituto e o saldo restante aplicado para compra da
sede como foi sugerido pelos Conselhos Fiscal e Curador do Lagesprevi.
Comunicou da aplicação no Itau Institucional Multimercado Juros e Moedas no
valor de R$ 250.000,00 sugerida pela SMI que conforme extrato já rendendo
positivo durante o mês, apresentando o Termo de Ciencia e Risco que é assinado
pelos responsáveis do Instituto como todo e qualquer Fundo de Investimentos
onde o Lagesprevi aplica seus recursos. Foi repassado aos presentes os valores
recebidos da compensação previdenciária que foram creditados no inicio de agosto
referente aos processos analisados em julho e que no mês de agosto deverá ser
analisado e possivelmente aprovados alguns processos gerando assim um valor
maior para credito em setembro. As Autorizações de Aplicações e Resgates foram
apresentadas e vistadas pelo Comitê. Nada mais a tratar encerrou a reunião.

