
ATA Nº 08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se virtualmente 1 

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

e Osmair de Castilho, com a participação do Sr. Gustavo Tuckmantel da SMI Consultoria. 3 

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

Ricardo Raiter, Osmair de Castilho e Eduardo Espindola. 1 - O Sr. Osmair deu abertura da reunião 5 

cumprimentando a todos os presentes, em seguida passou a palavra ao Sr. Gustavo que falou 6 

sobre o Cenário internacional e nacional; sobre a inflação que está acima do esperado e a SELIC 7 

estimada para 7,5% no final do ano. Em seguida fez analise da carteira de investimentos, 8 

apresentando os resultados do mês de julho/2021: o retorno, a rentabilidade, o enquadramento, 9 

o risco e a meta alcançada. Por fim observou que a carteira de investimentos do TIMBOPREV está 10 

bem diversificada e que neste momento deve-se manter como está pois está alinhada com 11 

alocações que visam a sua proteção. A Sra. Carmelinde questionou que a rentabilidade da carteira 12 

está muito distante da meta prevista na Política de Investimentos e o Sr. Gustavo falou que nesse 13 

ano vai ser muito difícil alcançar a meta, mas que o importante é manter a carteira diversificada e 14 

de acordo com a Política de Investimentos. 2 – Na sequência o Sr. Gustavo explicou sobre a atual 15 

situação do Fundo Brasil Florestal: que foi apresentada proposta que visa pagar aos cotistas o 16 

valor inicial investido; que esse valor será pago de forma parcelada até 2031; que há respaldo da 17 

CVM e SPREV para que o fundo possa ser prorrogado para tentar recuperar o ativo investido e 18 

que com isso a orientação é votar de forma favorável na assembleia de cotistas do dia 19 

26/08/2021, pois seria a chance de recuperar o capital investido. A Sra. Carmelinde informou que 20 

de acordo com os extratos, hoje o valor da cota está menor do que quando foi investido e 21 

perguntou se o valor pago será o valor da cota atual ou o valor investido e o Sr. Gustavo informou 22 

que será o valor inicial investido. A Sra. Carmelinde perguntou ainda como será feito o pagamento 23 

das parcelas e o Sr. Gustavo informou que os valores serão depositados diretamente na conta do 24 

Instituto. 3 – Logo após o Sr. Gustavo explicou um pouco sobre os Títulos Públicos Federais: como 25 

comprar, valor, prazos e vantagens; que o objetivo é começar a preparar a carteira para comprar. 26 

A Sra. Carmelinde solicitou mais informações sobre a compra de títulos públicos, se precisa de 27 

ALM, se há um limite de prazo de investimento a ser observado de acordo com as provisões do 28 

cálculo atuarial e se pelo fato de emitir Ordem de Compra será necessário procedimento 29 

licitatório e o Sr. Gustavo informou que a compra de títulos públicos tem que observar as 30 

provisões do cálculo atuarial, que se o instituto aderiu ao Pro Gestão é necessário o estudo de 31 

ALM e que não há necessidade de licitação para comprar esses títulos. Por fim, o Comitê decidiu 32 

por manter a carteira atual. Os fundos da carteira estão dentro dos limites estabelecidos pela 33 

Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional, e em conformidade 34 

com os objetivos da Política de Investimento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 35 

ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 20/08/2021. 36 
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