
ATA Nº 12 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 09 horas, reuniram-se os seguintes 
membros do Comitê de Investimentos: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter, Osmair de 
Castilho e Thais Becker. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os 
presentes, em seguida deliberaram e decidiram efetuar a seguinte alteração de investimento 
sugerida e analisadas pela Assessoria Financeira: 1 - Caixa Econômica Federal: Resgate no 
valor de R$ 7.760.000,00 (sete milhões setecentos e sessenta mil reais) do Caixa Brasil Títulos 
Públicos IRF-M 1+ (CNPJ: 10.577.519/0001-90) e Aplicação deste valor no Caixa Brasil 
Títulos Públicos IMA-B 5 (CNPJ: 11.060.913/0001-10). 2 - Banco do Brasil:  Resgate no valor 
de R$ 2.220.000,00 (dois milhões, duzentos e vinte mil reais) do BB FIC Previdenciário Títulos 
Públicos IRF-M 1 (CNPJ: 11.328.882/0001-35) e Aplicação deste valor no BB FIC 
Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total RF (CNPJ: 35.292.588/0001-89). Estes fundos 
estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações 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. 3 – Para os 
pagamentos das folhas dos próximos meses fazer resgate do Referenciado DI ou IRF-M1 e a 
entrada dos valores das contribuições deverão retornar para os mesmos fundos de investimento. 
4 – Aplicação dos valores referente a compensação previdenciária da Conta 400 da CEF, no 
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1.  Sem mais a ser tratado, foi lavrada a seguinte ata e 
assinado por todos os membros presentes. Timbó, onze de dezembro de dois mil e vinte. 
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