
ATA Nº 11 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 16 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, Joel Ricardo Raiter, Osmair 

de Castilho e Thais Becker, 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. O Comitê decidiu 

verificar com o banco Safra, Santander, BTG e Banrisul – BOVA11 para fazer o cadastro. O 

Comitê decidiu solicitar para a SMI as seguintes movimentações financeiras: resgates de 2% do 

IMA-GERAL para aplicação em renda variável (1% no Fundo Caixa Fic Fia Valor Dividendos e 

1% no BB Fic Previdenciário Alocação Ativa) e resgate total do Bradesco Fia Selection para 

aplicação no Fundo Bradesco FIA Plus Ibovespa. Ficou decido que para a folha de pagamento de 

novembro, décimo terceiro e dezembro, será efetuado resgate do IRFM 1 e do DI, sendo que os 

novos valores deverão retornar para os mesmos fundos de investimentos; aplicações da 

compensação do COMPREV (conta 400-3 da CEF) e do saldo da conta corrente 200-0 no Caixa 

FIC Brasil Gestão Estratégica. O Comitê também definiu que a taxa de retorno esperado da 

Política de Investimentos será de 6%. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 

vai assinada pelos membros presentes. Timbó, dezenove de novembro de dois mil e dezenove. 
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