ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se na Sala
de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Timbó, os membros titulares do
Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Osmair de Castilho e Thais Becker,
com ausência justificada do membro Joel Ricardo Reiter, para acompanhar a carteira de
investimentos do Instituto em conformidade com os objetivos estabelecidos pela Política de
Investimentos e analisar a alocação dos recursos por cada segmento de mercado e os pareceres e
avaliações do cenário macroeconômico proposta pela área de investimento – SMI Consultoria. Sr.
Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e foram realizadas as
seguintes deliberações: 1) Cenário: Foi discutido o cenário político e econômico nacional e
internacional. 2) Carteira de investimentos e Demonstrativos: Foram analisados os demonstrativos
do mês de abril, a carteira de investimentos, o enquadramento da carteira de investimentos, o
retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no mês. A Sra. Carmelinde falou
da reunião com a Grid Investimentos e da comparação com alguns fundos com nossa carteira. A
Sra. Thais sugeriu algumas realocações e o Comitê decidiu enviar as sugestões para a avaliação da
Assessoria Financeira - SMI. Os fundos estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CMN
nº 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional, e visam buscar a meta atuarial neste
período. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros
presentes. Timbó, vinte e um de maio de dois mil e vinte e um.
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