ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA I DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os seguintes
membros do Comitê de Investimentos: Osmair de Castilho, Greyce Nardelli, Thais Becker e
Joel Ricardo Raiter. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os
presentes, em seguida colocou aos presentes uma alteração dos investimentos sugerida pela
Assessoria Financeira, pela aplicação no fundo denominado “BB FIC PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IRF- M 1”, no valor Quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e
quarenta e quatro reais, e cinqüenta e um centavos, oriundos de resgate total da conta corrente
do Instituto no Banco do Brasil 199.000-4 , através do pagamento de proventos aplicação do
fundo “BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III TÍTULOS PÚBLICOS” e fundo “BB
PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI”; pela aplicação no fundo denominado
“CAIXA BRASIL TP IRF-M 1”, no valor Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e dez
reais, e dezessete centavos, oriundos de resgate total da conta corrente do Instituto no Banco
do Brasil 300-7 , através do pagamento de proventos aplicação do fundo “CAIXA BRASIL
TÍTULOS PÚBLICOS 2022 I” e fundo “CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2020 V”.
Estes fundos estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 3922 do Conselho
Monetário Nacional, e visam garantir a meta atuarial neste período.
Dessa forma, os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião acordaram
quanto à alteração sugerida e a apresentarão para aprovação ao Conselho de Administração.
Sem mais a ser tratado, foi lavrada a seguinte ata e assinado por todos os membros presentes.
Timbó, vinte de fevereiro de dois mil e dezessete.
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