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Aos 19 dias do mês de Março de 2020 as 14:36h 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 dos 
membros Sr Eliseu Ribeiro, Srta Elaine Scantamburlo e o Sr. Marco Aurélio Gastão que 
assumiu a presidência do Conselho Deliberativo em substituição a vacância do cargo. 
Giovani iniciou a reunião solicitando a inversão de pauta por existir 2 gestores para 
apresentar fundos de ações, explicou ainda, que a decisão de trazer novos fundos de 
ações se deu muito em função do atual cenário, com Selic e inflação em queda a 
expectativa de manter a meta atuarial com aposta em títulos públicos/Renda fixa não 
teria espaço para ganho. Pensando nesse cenário, realizamos, conforme deliberação 
das reuniões anterior do comitê e do conselho o aporte de R$5 Mi no fundo de ações 
da Meta no dia 26/02/2020, com o propósito de sair dos cerca de 15% em renda 
variável, para algo próximo a 20% do PL nesse segmento,  já que a única perspectiva de 
ganho real para o ano, segundo especialistas ouvidos, se daria na renda variável, mais 
precisamente em fundos de ações. Ocorre que logo após o aporte o mercado acionário 

entrou em viés de baixa, que persiste até a presente data. Acrescentou Giovani. 
Portanto, esse seria o cenário ideal pra realizar nova rodada de aportes em fundos 
dessa família, mudando a estratégia anterior de alcançar 20% e a principio apenas 
voltando aos 15% do PL e conforme andamento do mercado realizar novos aportes. O 
primeiro a apresentar seu produto foi o representante da Gestora FINACAP Sr Leandro, 
uma gestora fundada em 1997 em recife e a única do nordeste nesse segmento, muito 
em função de existir na região uma cultura forte de investimento em propriedade de 
terras completou o gestor; que apresentou em seguida o FIA FINACAP Mauritsstad FI 
Ações, que tem por objetivo buscar retorno por meio da seleção de empresas cujo 
valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado e/ou aquelas com 
histórico e/ou perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e 
fluxo de caixa em relação ao mercado, conhecida como estratégia de “valor”. O Fundo 
no momento esta composto do seu PL com 75,13% em ações, sendo a maior 

concentração na PETR4 (8,50% PL). Sendo a conversão de Cota para resgate D+1 du. 
Finalizada a apresentação, Giovani agradeceu a presença e já encaminhou a 
apresentação da próxima casa. O Sr. José Eduardo trouxe o fundo MULTINVEST FI 
Ações. Segundo o mesmo o objetivo do fundo é buscar a valorização de suas cotas, no 
longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações 
de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos 
financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis no mercado 
financeiro e de capitais. O fundo no momento esta com 79,71% em ações com a 
concentração maior em ações da Petrobras (12,04%). O principal fator de risco fica por 
conta da variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. 
Sobre a recuperação do mercado Zé Eduardo apresentou alguns números das ultimas 
crises globais com efeitos na economia, primeiro exemplo citado, ataque as torres 

gêmeas em setembro de 2001, Ibovespa caiu 27% em 11 dias, em 82 dias havia subido 
52% retornando com ganho de 25% da data do episódio. Crise de 2008, Ibovespa caiu 
45% em 31 dias, levou 150 dias pra recuperar e subir 76% ainda deixando uma perda 
de 3,4%. Já no caso Jesley Batista caiu 12% em 2 dias, levou 86 dias para devolver 26 % 
com ganho de 10,6%. O episódio da greve dos caminhoneiros o Ibovespa caiu 20,24% 
em 25 dias, 165 dias depois havia subido 45%, com isso tudo o que eu quero 
demonstra? Continuou Jose Eduardo, Estamos próximo de um nível de suporte, o 
retorno a patamares anteriores e até passar como demonstra a história das diversas 
crises, muito embora não se essa apenas de cunho econômico onde fica fácil estimar 



perdas e prazo de recuperação. Se é a hora de aumentar a aposta em bolsa?, isso sem 
duvidas, ainda que a realidade dos RPPS não possa ser apenas fundamentada em uma 
visão de longo prazo, pois se assim fosse poderia com toda certeza carregar todas suas 
fichas nesse segmento, porem cientes da resolução e da necessidade de caixa não só 
no longo como no curto e médio prazo fica apenas a sugestão que nesse momento não 

se faz aposta errada que acredita todo limite na  renda variável finalizou José Eduardo. 
Eliseu agradeceu a presença do mesmo e após, o presidente solicitou que 
deliberássemos sobre os possíveis aportes nesses 2 fundos apresentados. Todos já 
haviam recebido o parecer da consultoria, bem como assinado a declaração de 
credenciamento. Assim sendo deliberou-se em realizar de imediato 5 milhões no 
fundo da Multinvest e mais 5 milhões no fundo da Finacap para ser aplicado em 
etapas, conforme deliberação do Comitê após analises do comportamento do fundo, 
do mercado acionário e da evolução dessa crise que se inicia. Em função da inversão 
da pauta, foi realizada a leitura da Ata 01/2020 e aprovada pelos presentes no ultimo 
encontro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16:58h sendo essa 
ata lavrada por mim João Magno e assinada pelos demais.                                                                                                                                                                    


