
    ATA 01/2019         

Aos 30 dias do mês de Janeiro de 2019 as 09:15h estiveram reunidos nas dependências 

da Colombo Previdência os membros do Comitê de Investimentos presidida pelo Sr. 

Giovani Corletto Secretariado pelo Sr. João Magno e contando com a presença do 

membro Sr Eliseu Ribeiro, tendo justificadas as ausências dos membros Joelcio 

Madureira, esse não pode comparecer por existir orientação da Secretária de Saúde 

Municipal no sentido de não permitir a presença de servidor nas Reuniões dos 

Conselhos. Vale ressaltar que foi realizado o contato com a direção da Secretária para 

esclarecimento dessa decisão sem baliza jurídica. Já a Sra Rita Straiotto por estar a 

frente da realização da Festa da Uva do município não pode estar presente. A reunião 

teve inicio com a apresentação da carteira de Dezembro de 2018, que fechou com 

rentabilidade de 0,46% contra 0,61% da meta, fechando o ano em 6,33% contra 9,92% 

da meta, ou seja, negativa, em relação a meta (IPCA + 6%) em (- 3,59%). Se 

analisarmos os planos em separado (Financeiro e Previdenciário) temos no Financeiro 

0,48% no mês e 8,29% ano, já o Previdenciário 0,44% no mês e 4,75% no ano. Os 

principais fatores que impactaram na rentabilidade do ano foram as rentabilidades dos 

meses de Abril e Maio que foram prejudicadas em função da greve nacional dos 

caminhoneiros, atrelado a isso também ouve o impacto negativo trazido pelos Fundos 

Tower Bridge I e II, após a operação da policia federal, bem como a precificação da 

carteira do fundo GGR FIDC Prime antes do mês em que receberíamos o resgate. Estes 

fatores impactaram diretamente ao fundo previdenciário. Próximo ponto foi referente 

ao cenário de inicio de ano, bem como do inicio de um novo governo cercado de 

expectativas, e essas expectativas levaram a bolsa, endossada com alguns fatores 

externos, a alcançar 97 mil pontos, existindo a possibilidade, segundo especialista de 

mercado de alcançar até 120 mil pontos ao final do ano. Apesar do efeito negativo 

trazido pela depreciação nas ações da Vale em cerca de 25%, após o rompimento da 

barragem em Brumadinho/MG, a bolsa, a principio, se manteve estável e segue ainda 

com expectativa de alta. O ultimo item da pauta foi a política de investimento e sobre 

possíveis mudanças na formatação da carteira da Colombo Previdência, foi deliberado 

que a principio a única alteração será a já aprovada na ata 02/2018 referente ao 

aporte de R$ 4 Milhões no Fundo Kondor Equities Inst. FIA. Na reunião, foi aprovado 

um aporte de R$5 Mi, sendo R$1 Mi de imediato e o restante conforme andamento do 

mercado, e como todas as analises emitidas pelo mercado tem como ponto de certeza 

a meta de bolsa na casa dos 120 mil pontos, foi realizada uma consulta ao economista 

da consultoria e assim ficou deliberou pelos presentes esse aporte, que sairá do IDKA 2 

do fundo previdenciario. Em tempo, Giovani salientou que ouve regate por 

desenquadramento  de R$ 1,1 Mi do fundo Multinvest Grau de Investimento FIC FI de 

Renda Fixa. E finalizou informando que as entradas estão sendo aplicadas em fundos 

com liquidez e gestão duration (fundos com alocação dinâmica) e as saídas para 

pagamentos do plano financeiro (por ter zerado a posição em fundo CDI na Caixa) será 

retirado do fundo Caixa IDKA2 e do Banco do Brasil permanece do BB IRFM-1, e do 

Plano Previdenciário permanece sendo do Caixa FI Brasil DI. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada as 09:53h sendo essa ata lavrada por mim João Magno e 

assinada pelos demais.                                                                                                                                                                  


