
ATA Nº 02 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09 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, Carmelinde Brandt, 

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 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, e a Sra. Carmelinde informou que esteve, juntamente com a Sra. 

Thais, na sede do ISSBLU, para uma apresentação, pelo Sr. Márcio, dos fundos do 

banco Itaú, e o Sr. Osmair sugeriu que fosse feita análise dos fundos apresentados com a 

Assessoria Financeira – SMI. Sra. Carmelinde informou que a Assessoria Financeira – 

SMI, quanto a aplicações em BOVA11, recomenda que o Instituto opere com pequeno 

valor no início, no máximo 0,5% do PL do Instituto e que não recomendam investir na 

Próprio Capital, por não constar na lista de gestores e administradores da SPREV. 

Informou ainda que para alocação dos novos valores de entrada no instituto a SMI 

indica o FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA da CEF e o 

FUNDO BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA, sendo que o comitê 

definiu fazer essas aplicações nesses fundos sempre que entrar recursos novos para 

depois verificar outra estratégia, se for o caso. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, oito de fevereiro de dois 

mil e dezenove. 
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