
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 10 horas, na sede do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se virtualmente os 

seguintes membros do Comitê de Investimentos: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter e 

Thais Becker. A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a todos os 

presentes, em seguida passou a palavra ao Sr. Gustavo – SMI que explanou sobre o cenário 

econômico e análise da nossa carteira, que por cautela, sugeriu manter a carteira atual, 

mantendo o percentual atual em renda variável e para proteger a carteira em renda fixa 

IRFM1; informou ainda que, caso tenham sobras dos novos valores de entrada das 

contribuições previdenciárias, podem destinar de 5% a 10% desse valor para renda variável de 

fundos que já temos na carteira. A Sra. Carmelinde lembrou que na carteira recomendada 

apresentada pela SMI a composição sugerida é de 17% em IRF-M1 mas que o instituto tem 

apenas tem 6%, e o Sr. Gustavo informou que o instituto tem um percentual alto em fundos 

com carência pós o que também tem a função de proteger a carteira. A Sra. Carmelinde 

informou ainda que geralmente não tem sobras das entradas de valores novos e o Sr. Gustavo 

sugeriu verificar mês a mês com a SMI para ver se é o momento de retirar de outro fundo para 

aumentar a renda variável, mas que isso deverá ser feito com cautela e de forma gradual. 

Ainda, o Sr. Gustavo informou que tem fundos em carência pós que tem vencimento esse ano, 

que poderá ser alocado em IRFM1. Sem mais a ser tratado, foi lavrada a seguinte ata e 

assinado por todos os membros presentes. Timbó, dez de junho de dois mil e vinte. 
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