ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV,
REALIZADA EM 29/08/2012 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2012, às 09:40 horas, na sede da Prefeitura
Municipal de Lavras, situada na Avenida Doutor Sylvio Menicucci, 1.575 – Bairro Kenedy
– Lavras – MG, onde se reuniu o Conselho Fiscal e Conselho Curador deste Instituto de
Previdência Municipal de Lavras, composto pelos membros: MARIANA ROQUINI
LEITE, CASSIA CORREA DAHER SILVA, IRENILDES CAETANO DE FÁTIMA,
EDMEA CLEMENTE (Conselho Fiscal), IARA MENICUCCI NOGUEIRA, , CLEITON
APARECIDO DE FREITAS, MARILIA DELLA LUCIA GOMES, MARCELO
ANTONIO DE SOUZA, SILVANIA MARIA DE LIMA PEREIRA, ANTÔNIO
EUSTÁQUIO DOS SANTOS (Conselho Curador), para apresentação pela Empresa
Dimatteo Consultoria, representada pela Sra. Patrícia Almeida Alves Misson, da Política de
Investimento do segundo trimestre do Lavrasprev. A conselheira EDNA ANTÔNIA
NAVES não compareceu à reunião, mas justificou sua ausência. O conselheiro
JOCINALDO DE PAULO OLIVEIRA não compareceu à reunião e nem justificou sua
ausência. A Diretora do LAVRASPREV abriu a reunião comunicando a realização de um
curso sobre concessão de aposentadoria que poderá contar com a participação de um
conselheiro. A seguir a Sra. Patrícia se apresentou e passou a apresentar o relatório
trimestral de abril, maio e junho. O cenário político está tendo uma queda de taxa de juros
onde o Governo está tentando salvar a economia doméstica. A Taxa SELIC caiu em abril.
A partir de junho houve uma modificação no cenário econômico. A Sra. Patrícia também
fez uma explanação sobre o cenário político internacional que poderá afetar nosso País. Fez
uma análise sobre a nova rentabilidade para a Poupança. Citou que o mês de junho foi
bastante deficiente com relação à economia. Falou sobre os indicadores no 2º trimestre de
2012, CDI, IBOVESPA, IMA GERAL, IMA B, INPC, IPCA. Destacou o IMA B que é o
mais utilizado pelos Institutos de Previdência. Frisou sobre a criação do Comitê de
Investimentos para Institutos acima de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que
auxiliará o Gestor em suas decisões.
O desempenho da carteira do Instituto
LAVRASPREV no 2º trimestre de 2012 em alguns fundos houve uma rentabilidade de até
4,37% . No mês de abril o Patrimônio líquido era de R$46.626.054,18, houve uma
rentabilidade de carteira de 1,14%. No mês de maio o patrimônio líquido era de
R$48.457.943,85, tendo uma rentabilidade de 1,81%. No mês de junho o patrimônio
líquido de 48.570.010,21, houve uma rentabilidade de carteira negativa de 0,48% , mesmo
com a rentabilidade negativa conseguiu ganhar dinheiro com alguns fundos e bateu a meta.
No geral, no primeiro semestre houve grandes ganhos. A rentabilidade do 2º trimestre, no
mês de abril houve uma alta muito grande e no mês de junho, houve uma queda. Perante a
Lei 3922/10, o Instituto está devidamente enquadrado dentro dos Fundos. O Instituto está
com 99, 54% aplicado em renda fixa e 0,46%, em renda variável. O desempenho da carteira
durante o trimestre caracterizou-se por +4,21% em abril, +1,18% em maio e -0,48% em
junho de 2012. Verifica-se que a alta volatilidade e desempenho insatisfatório do Índice de

mercado Anbima – IMA Série B afetou o rendimento da carteira do LAVRASPREV no
mês de junho. No trimestre, o Lavrasprev obteve uma rentabilidade positiva de 5,59% em
sua carteira no período, contra 2,58 pontos percentuais da meta atuarial. Desde o início de
2012 o LAVRASPREV acumulou +11,59%, ultrapassando sua meta atuarial no período,
IPCA +6%, que atingiu +5,32% enquanto o Bovespa acumulou - 4,23% e CDI + 4,59%. A
Sra. Patrícia encerrou a apresentação agradecendo e se colocando à disposição na Dimatteo
Consultoria. A Diretora do LAVRASPREV questionou como o LAVRASPREV deve se
comportar daqui para frente. A Sra. Patrícia esclareceu que a diversificação é a melhor
estratégia neste período e buscar Fundos com papéis não atrelados ao IMA B ou se
atrelados ao IMA B com vencimentos de curto prazo. Nada mais havendo a ser tratado
encerrou-se a reunião.
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