
    ATA 02/2019         

Aos 2 dias do mês de Fevereiro de 2019 as 08:05h 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, Joelcio Madureira enquanto a Sra Rita Straiotto 

teve sua ausência justificada por compromissos profissionais . Como primeiro item da 

pauta, foi realizada a leitura e aprovação da Ata 01/2019 por unanimidade. Segundo 

ponto foi apresentado a carteira referente ao mês de janeiro de 2019, no período a 

rentabilidade esteve em 2,11%, contra 0,83% da meta (IPCA +6% a.a) sendo 2,14% do 

plano financeiro e 2,07% do plano previdenciário. Em seguida Foi discutido sobre a 

realocação em fundos de Alocação Dinâmica, uma vez que a consultoria colocou como 

recomendação que até 25% da carteira poderia estar alocada nesse tipo de fundo, já 

que em janeiro de 2019 tínhamos apenas cerca de 13% neste segmento, diante deste 

quadro foi deliberado que as entradas de recursos  continuariam sendo direcionadas 

aos fundos de alocação dinâmica bem como, será realizado o resgate total dos fundos: 

Caixa Fi Brasil Di RF LP, Caixa FI Brasil TP RF, Caixa Fi Brasil IRFM-1 TP RF da conta 10-6 

e aplicados no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica RF; do fundo Caixa Fi Brasil DI RF 

LP da conta 14-9 e aplicado no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica RF; e também do 

Fundo Bradesco DI Premium e aplicação no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF, 

ficando com essas movimentações, dentro das mesmas casa já aprovadas e 

credenciadas, com aproximadamente 20% em fundos de Alocação Dinâmica, se 

aproximando e muito do recomendado. Foi informado aos membros do comitê que foi 

necessário realizar o resgate de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil) do fundo 

Multinvest Grau de Investimento FIC RF, pois o mesmo teve diminuição de patrimônio 

que ocasionou o desenquadramento no DAIR nos meses de dezembro e janeiro, com 

essa ação foi possível regularizar a situação. Outra informação repassada foi realização 

da aplicação no Fundo Navi Institucional FIA (Antigo Kondor Equity FIA), onde o mesmo 

já havia sido aprovado pelo conselho e comitê para aporte de até R$ 5 milhões e só 

havia sido realizado o valor de R$ 1 milhão até o momento e, como a recomendação é 

de alocação até 15% em fundos de ações foi aproveitado o momento de correção na 

bolsa para realizar mais um aporte neste segmento. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada as 08:53h sendo essa ata lavrada por mim João Magno e 

assinada pelos demais.                                                                                                                                                                  


