
ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 10 horas, reuniram-1 
se na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Timbó, 2 
os membros titulares do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV, Carmelinde 3 
Brandt, Joel Ricardo Raiter, Osmair de Castilho e Thais Becker, para acompanhar a 4 
carteira de investimentos do Instituto em conformidade com os objetivos estabelecidos 5 
pela Política de Investimentos e analisar a alocação dos recursos por cada segmento de 6 
mercado e os pareceres e avaliações do cenário macroeconômico proposta pela área de 7 
investimento – SMI Consultoria. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando 8 
a todos os presentes, em seguida apresentou o demonstrativo/relatório de gestão de 9 
dezembro e informou que alcançamos a rentabilidade de 5,54%, ante 11,77% (INPC 10 
5,45 + 6%) estabelecida na Política de Investimentos para 2020, fechando em 11 
31/12/2021 com o Patrimônio Líquido de R$ 116.646.764,72. Após análise da carteira e 12 
dos documentos relativos ao fundo BB BDR Nível I, o Comitê decidiu efetuar a 13 
seguinte alteração de investimento sugerida pela Assessoria Financeira - SMI:  Resgate 14 
do valor R$ 1.000.000,00 do BB Previdenciário Multimercado e Aplicação deste valor 15 
no fundo BB BDR Nível I (CNPJ: 22.632.237/0001-28). Este fundo está dentro dos 16 
limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações do Conselho 17 
Monetário Nacional, e visam garantir a meta atuarial neste período. Dessa forma, os 18 
membros do Comitê de Investimento participantes da reunião acordaram quanto à 19 
alteração sugerida, qual será apresentada ao Conselho de Administração para aprovação. 20 
Para os pagamentos das folhas de pagamento para 2021fazer resgate do Referenciado 21 
DI, IRF-M1 ou Gestão Estratégica e a entrada dos valores das contribuições deverão 22 
retornar para os mesmos fundos de investimento. Os valores do saldo mensal da Taxa 23 
de administração para 2021 deverão ser aplicados no IRF-M1. Os valores mensais da 24 
compensação previdenciária para 2021 deverão ser aplicados no Referenciado DI, IRF-25 
M1 ou Gestão Estratégica, até nova manifestação deste comitê. Nada mais havendo a 26 
tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, vinte 27 
e oito de janeiro de dois mil e vinte e um. 28 
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