
 

ATA Nº 01/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as dez horas, reuniram-se, de forma 1 

virtual os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo 2 

Raiter, Osmair de Castilho e Thais Becker para acompanhar a carteira de investimentos do Instituto em 3 

conformidade com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos e analisar a alocação dos 4 

recursos por cada segmento de mercado e os pareceres e avaliações do cenário macroeconômico 5 

proposta pela consultoria de investimento – SMI Consultoria. 1) Participou da reunião o Sr. Ricardo 6 

Giovenardi da SMI que apresentou um pouco do cenário político e econômico nacional e internacional 7 

e possíveis adequações na carteira de investimento. Falou sobre o Fundo BB Renda Fixa Títulos 8 

Públicos XXI e sanou as dúvidas dos membros do comitê. 1.1) A Sra. Thais questionou o Sr. Giovenardi 9 

sobre o valor de 6 milhões sugerido para aplicação no Fundo do BB, pois o valor é alto e pode ser que 10 

surjam novos Fundos com a mesma proposta, conforme observação que constava no email da própria 11 

SMI do dia 24/01/22 anexa: “Sendo assim, para os institutos que não adquiriram ou ainda não estão 12 

aptos a compra de Títulos Públicos direto, estamos recomendando que o percentual de alocação esteja 13 

entre 2% e 5%, pois é visto que novas oportunidades de produtos deverão surgir.”; e ainda comentou  14 

que o Comitê ficou de analisar o e-mail enviado no dia 18 de dezembro (anexo), com as seguintes 15 

sugestões: a) credenciamento de novos bancos: BTG e Sicredi; b) análise de aplicação em 16 

multimercado, como o fundo Caixa Bolsa Americana; c) análise de aplicação em BDR (BB FIC FIA Nordea 17 

Global Climate and Environment IE); d) análise de aplicação em CDI, sugerindo os cincos fundos 18 

constantes no Radar de Fundos atual. c)  2. Carteira Recomendada: Os membros decidiram analisar 19 

melhor as possíveis alterações a serem realizadas na carteira de investimentos, bem como a opção de 20 

investir no Fundo BB Renda Fixa Títulos Públicos XXI. 3. Carteira de Investimentos e demonstrativos: 21 

Foram analisados os demonstrativos do mês de dezembro, a carteira de investimentos, o 22 

enquadramento da carteira de investimentos, o retorno e rentabilidade da carteira do mês de 23 

dezembro e do ano, bem como a meta alcançada no mês e no ano, fechando 2021 com rendimento 24 

da carteira de investimentos de R$ 2.802.363,10, patrimônio líquido de R$ 119.099.035,93, sendo que 25 

a meta da rentabilidade esperada estabelecida na Política de Investimentos (INPC+5,41) fechou em 26 

16,12% e a rentabilidade da carteira foi de 2,44% . Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 27 

ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 25/01/2022. 28 
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