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COMITÊ DE INVESTIMENTOS
No dia 05 de dezembro de 2013, na sala de reuniões do Lagesprevi, reuniram- se
os
membros do Comitê de Investimentos
Srs. Silvio Fernando C. Duarte,
Alexandre
dos Santos , Antonio Agostinho Vieira, Sra. Marilza
Gobetti, Rita
Rohden
, Rosemari Ambrozio e o presidente
do Instituto
Dilmar Antonio
Monarim. Iniciando a reunião o presidente do Lagesprevi apresentou o Sr. Ricardo
Giovenardi, Diretor Comercial da SMI Consultoria de Investimentos, empresa que
está prestando serviços ao Lagesprevi durante este ano. A proposta traz como
descrição dos serviços Analise da carteira atual, com sugestões de alocação dos
investimentos, análise de fundos e alternativas de investimentos,
disponibilizar
boletins diários e semanal sobre mercado e economia, realização de conference
call de acordo
com a necessidade,
relatórios
gerenciais
bimestral
compatibilizando com CADPREV através de acesso no website da SMI Prime com
as informações sobre distribuição de carteira de investimentos por segmento e
por instituição, analise de rentabilidade
em RF e RV, rentabilidade
de carteira
comparando
com CDI e Ima Geral, apuração financeira dos ativos, cenário
macroeconomico, enquadramento
da carteira de acordo com a legislação vigente e
aos limites da Politica de Investimentos. O Sr. Ricardo fez uma breve apresentação
da empresa :SMI que presta consultoria para RPPS no estado de Santa Catarina e
também em outros estados, apresentou as dificuldades que os RPPS tiveram em
atingir a meta em 20t3~? ~ando
o cenário econômico durante o período. A
proposta no primeiro
- , n:~rcou em R$ 650,00 durante os meses de janeiro,
fevereiro e março d
014, e após, o valor de R$ 2.200,00 mensais. O Comitê fará a
análise da pro
sta sabendo que poderá ser lançado licitação para que o
~
age
ossa co ratar em 2014
empresa para prestar este serviço ao
o. La

sem 5

dezembro de 2013.
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