
 

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2022 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, as nove horas, reuniram-1 

se, de forma virtual os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde 2 

Brandt, Joel Ricardo Raiter, Thais Becker e Osmair de Castilho. O Sr. Osmair deu abertura da 3 

reunião cumprimentando a todos os presentes e foram realizadas as seguintes deliberações: 4 

1) Recomendação Consultoria Financeira: após a reunião do Comitê de Investimentos na data 5 

de 24/02/2022 recebemos orientação da SMI Consultoria para não realizar os regastes 6 

sugeridos conforme segue: “Em função do conflito que se iniciou nesta madrugada na Ucrânia, e as 7 

dimensões ainda desconhecidas do seu alcance, podemos considerar este evento como um gatilho de 8 

aversão ao risco global. Neste ambiente, os mercados se tornam irracionais e movimentos de resgate 9 

em ativos de risco podem ser prejudiciais em função da volatilidade nos preços. Prezando pela regra 10 

de que as estratégias de investimentos sempre devem ser feitas levando em consideração o binômico 11 

risco e retorno, solicitamos aos clientes que ainda não procederam os resgates recomendados que 12 

aguardem, até que tenhamos um cenário mais claro da influência do conflito na Ucrânia sobre a 13 

dinâmica dos preços dos ativos.” Assim, diante da realidade que se apresenta, os membros do 14 

Comitê de Investimentos, por unanimidade, decidem suspender os resgates e respectivas 15 

aplicações aprovados na data de 24/02/2022 na Ata nº 02/2022 da Reunião Ordinária do 16 

Comitê de Investimentos especificados no item 3, letras “a” e “b”, ficando mantidas apenas 17 

as aplicações dos CUPONS do item 3, letra “c”, quais sejam: Aplicação dos valores recebidos 18 

de CUPONS da seguinte forma:  valor total dos CUPONS da Caixa Econômica Federal manter 19 

aplicado no Fundo Caixa Brasil Referenciado (CNPJ: 03.737.206/0001-97) e valor total dos 20 

CUPONS do Banco do Brasil no   fundo BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa (CNPJ: 13.077.418/0001-21 

49). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros 22 

presentes. Timbó, 25/02/2022. 23 

 

 

Osmair de Castilho  
Presidente                                                          

Carmelinde Brandt 

Analista de Investimentos – CPA 10 

 

 

 

Thais Becker 
Assessor Executivo – CPA 20 

 

Joel Ricardo Raiter 

Gestor da Gerência de Investimentos – CPA 10                                                        

 


