
ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 10 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, Greyce Nardelli, 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 Sr. Osmair deu 

abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida foi analisado o Fundo 

Imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services – FII CARE11 – CNPJ 

13.584.584/0001-31, e de acordo, também, com a análise da nossa assessoria financeira, o 

mesmo não se enquadra para atingir a meta atuarial e não estão de acordo com normas 

estabelecidas pela Resolução nº 4.604 do Conselho Monetário Nacional. O Sr. Osmair 

informou que, com o intuito de buscar alternativas para atingir a meta atuarial, foram realizadas 

reuniões com o Sr. Lauter Ferreira - XP Investimentos e também com o Sr. João Felipe 

Frandolozo – Towin Investimentos, os quais apresentaram propostas sobre o BOVA11, as quais 

também serão avaliadas pela assessoria financeira. Após análise mensal, certificou-se que as 

aplicações atuais buscam atingir a meta atuarial neste período. Nada mais havendo a tratar, foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, dezessete de maio de 

dois mil e dezoito. 
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