
 

ATA Nº 03/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos trinta e um dias do mês de março 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, com a participação da SMI Consultoria Financeira. 3 

Participaram ainda da reunião os seguintes representantes do Conselho de Administração: Osmair de 4 

Castilho, Joel Ricardo Raiter e Graciela I. U. Gomes e do Conselho Fiscal: Silvana Vicente. 1. A Sra. 5 

Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e em seguida passou a 6 

palavra à equipe da Consultoria Financeira que falou sobre o cenário político e econômico 7 

internacional e nacional, das projeções de aumento da Inflação e Taxa Selic, bem como da dificuldade 8 

de alcançar a meta nesse ano de 2022. Em seguida fez analise da carteira de investimentos, falando da 9 

Renda Variável e da Renda Fixa, analisando os fundos que o instituo possui na composição de sua 10 

carteira. Após a Consultoria sugeriu algumas alterações na carteira de investimentos tanto na renda 11 

variável quanto na renda fixa, principalmente aumentando os valores em fundos de renda fixa CDI, no 12 

sentido de buscar rentabilidade mas com maior proteção da carteira. Em seguida o Sr. Joel e a Sra. 13 

Carmelinde fizeram questionamentos em relação ao mercado e produtos da carteira de investimento 14 

as quais foram sanadas pela equipe da SMI Consultoria. A Sra. Carmelinde ainda explicou como está 15 

sendo feita a movimentação para pagamento da folha com resgate dos valores do Fundo Gestão 16 

Estratégica da Caixa Econômica Federal e depois retornando os valores para o mesmo fundo e o Sr. 17 

Eduardo da SMI sugeriu realizar essa movimentação através do fundo IRF-M1 da Caixa Econômica 18 

Federal. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos 19 

membros do Comitê de Investimento presentes na reunião. Timbó, 31/03/2022. 20 
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