
    ATA 03/2018         

Aos 18 dias do mês de Abril de 2018 as 09:00h 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 Srs Eliseu Ribeiro, Joelcio Madureira e a Sra Rita Straiotto para reunião 

extraordinária. Estiveram presente na reunião a Controladora da autarquia Sandra 

Mara Bontorin, a Procuradora Hevelin Correa e o representante da consultoria PAR Sr. 

Mateus Castro. A reunião teve inicio com a explanação de Eliseu a respeito da 

operação da Policia Federal dentro da Autarquia, esclareceu que no momento da 

operação ele, juntamente com com Diretor financeiro e a Procuradora estavam 

participando em Maringá de um Congresso de RPPS’s. porem mesmo longe conseguiu 

acompanhar e buscar uma luz sobre o que buscava a PF de resposta na Colombo 

Previdência. Assim sendo oque se tem de concreto da operação é que a força tarefa 

buscou documentos referentes a uma Gestora e Administradora do fundo Tower 

Bridge I e II que segundo investigação, teriam colocado dentro desse fundo alguns 

papeis sem lastros. Ressaltou também, que o fundo em questão recebeu aporte dessa 

autarquia no valor de 10 milhões em outubro de 2014 e que à época, a administradora 

do fundo “Atico Renda Fixa Institucional IMA B5 era a BNY Mellon e a Gestora a Àtico. 

Ocorre que em julho de 2015 e Gestora alegando não possuir know-how para 

permanecer gerindo o fundo pois essa havia alcançado um PL acima do esperado, e 

sob essa justificativa repassou a Administração e Gestão a Bridge Truds. Após o 

advento da mudança de gestão/administração alguns ajustes foram realizados no 

portfólio do fundo, todas mudanças de responsabilidade única e exclusiva da empresa 

(Bridge), fiscalizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Diante deste 

esclarecimento e certos do papel de vitima do sistema que regula o mercado, se 

comprovado a fraude e ilicitude dos papeis, deliberou-se que a Colombo Previdência 

tomaria algumas providência de cunho administrativo a respeito desses indícios. Como 

prioridade se estabeleceu que deviríamos lançar, aos beneficiários da Autarquia, ativos 

e inativos, uma Nota Explicativa com a intenção de trazer luz a qualquer duvida sobre 

que possa existir sobre o zelo desta autarquia e de seus colaboradores com o 

patrimônio da mesma. O segundo passo seria dado com a oficialização dos 

responsáveis em todas as esferas, tanto administrador/Gestor(Bridge), Custodiante 

(Banco Bradesco S.A)  e Órgão Fiscalizador (CVM), que deveriam dar segurança a todo 

sistema de investimento, serão cobrados em seus papeis par essa Autarquia. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 11:57h sendo essa ata lavrada por 

mim João Magno e assinada pelos demais.                                                                                                                                                                  


