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COMITÊDEINVESTIMENTOS

Reuniram-se no primeiro dia de outubro de 2013 na sede do
Lagespreví, as dezessete horas, membros do Comitê de Investimentos
do Lagespreví, Srs. Antonio Agostinho Vieira, Silvio Fernando C.Duarte,
Sras Adriana R.S.Oliveira, Marilza Gobettí, Rita Rohden, Rosemari
Ambrozio e o presidente do Instituto, Sr. Dilmar Monarim. Iniciando
com leitura da ata a qual foi integralmente aprovada e assinada pelo
Comitê. Na sequencia foi tratado da compensação previdenciária do
mês de agosto onde o Instituto recebeu o valor de R$ 862.564,91 que
foi aplicado maior parte no FI Previdenciario Perfil do Banco do Brasil
conforme as APR que foram vistadas pelos membros do Comitê. Foi
discutido sobre desvio de dinheiro em títulos direcionados pelo
esquema e que dariam prejuízos aos servidores públicos nos fundos de
aposentadorias e pensão o qual deu-se no nome de Operação Miqueias
onde estavam envolvidos inclusive servidores do Ministerio da
Previdencia , noticia esta que serve de atenção aos gestores. Os
membros do Comitê foram informados que haverá nos próximos dias
áudio conferencia através do Banco do Brasil onde eles poderão
participar tirando as dúvidas sobre os acontecimentos no cenário
econômico de 2013 qual foi bastante volátil e inclusive uma
oportunidade para saber das expectativas para 2014. A diretora
financeira entregou um informativo para cada participante do Comitê
onde explica um pouco sobre os FIlmas que são compostos por títulos
públicos federais. Relatou da situação do FI Max Prev -(Aggrega), onde
o Instituto vai receber no próximo dia 03/10 resgate solicitado em
julho e que através do regulamento do fundo onde solicita o prazo de
carência de 90 dias para fazer resgate, já foi assinado o oficio para

sucessivamente para os próximos até que seja efetuado resgate total
das cotas deste FIDC.Foram informados que o valor na conta taxa de
administração já está em aproximadamente R$ 300.000,00, dinheiro
este destinado a compra do imóvel do instituto.Nada mais havendo a~0--



Adriana R.S.Oliveira

tratar, deu por encerrada a reunião. Lages em primeiro de outubro de
dois mil e treze.

~Q~

Antonio Agostinho Vieira
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