
ATA Nº 09 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 15 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 cada segmento de 

mercado e os pareceres e avaliações do cenário macroeconômico proposta pela área de 

investimento – SMI Consultoria, assim como também participaram da reunião do 

Conselho de Administração, onde o Representante da Assessoria Financeira do Instituto 

(SMI), o Sr. Gustavo, explanou sobre o atual cenário econômico nacional e 

internacional, também explicou a composição da nossa Carteira e os resultados e 

estratégias do ano com base na carteira recomendada. Ainda, o Sr. Gustavo sugeriu sair 

do IRFM-1 e aumentar as aplicações em fundos de renda variável e fundos de gestão 

ativa. Após, o Sr. Osmair deu abertura da reunião ordinária do Comitê, cumprimentando 

a todos os presentes e foi decidido enviar para análise da SMI as seguintes 

movimentações: 1 - Banco do Brasil - Resgate de R$ 3.000.000,00 do BB FIC Previdenciário 

Títulos Públicos IRF-M 1 para aplicação no BB FIC Previdência Alocação Ativa.  2 - Bradesco 

- Resgate de R$ 3.000.000,00 do Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 para aplicação no fundo 

gestão ativa do Bradesco. 3 - CEF - Aplicação dos novos recursos no valor de R$ 898.000,00 no 

Caixa FIA Brasil IBX-50. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelos membros presentes. Timbó, onze de setembro de dois mil e dezenove. 
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