
     

ATA 03/2019         

Aos 22 dias do mês de Março de 2019 as 08:10h 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 teve sua falta justificada estão em seu 

lugar a Sra Edna Gazin suplente do mesmo junto ao Conselho Deliberativo, enquanto 

que a Sra Rita Straiotto teve sua aposentadoria divulgada em edital no dia 18 do 

corrente mês, impossibilitando a mesma de permanecer no comitê, sendo no dia de 

hoje eleito um novo representante do Conselho Fiscal para já na próxima reunião 

ocupar a vacância da servidora. Como primeiro item da pauta, foi realizado a leitura e 

aprovação da Ata 02/2019 por unanimidade. Em seguida Giovani falou sobre o ultimo 

item da ata anterior referente aos fundos de Gestão Durations, que ao final do mês de 

Janeiro representava apenas 13% da carteira e após algumas movimentações em 

Fevereiro chegou a cerca de 21%, quando a recomendação da consultoria é de 25% 

nesse segmento. Em fundos de ações a recomendação também gira em torno de 

aumentar participação, hoje estamos com 12%, quando a recomendação está em 15%, 

estando o mercado com previsões positivas e apostando em uma bolsa batendo os 

125 mil pontos este ano, seria fundamental estar bem posicionado e realizando 

sempre o preço médio, ação já realizada por nós segundo Giovani. Segundo Sr. 

Jeferson, da consultoria, seria o momento de buscar novas casas ou aprovar maior 

participação nas já existentes até o limite da resolução. Giovani fez lembrança que a 

entrada nossa no segmento de ações se deu em 2016 quando a bolsa sofria nos seus 

60 mil pontos, dessa forma, os ganhos obtidos ao longo de deste período já mais que 

dobraram do investimento inicial, estando tranqüilos para continuar realizando o 

preço médio ou até mesmo zerar e realocar as mais rentáveis. Próximo item foi a 

carteira de fevereiro, aonde no plano financeiro o mês fechou negativo em -0,37% 

contra 0,90% da meta, enquanto que o plano previdenciário o mês também fechou 

negativo em -0,24% contra 0,90%, ficando o acumulado dos dois primeiro meses em 

1,82% contra 1,73% da meta, fechando o mês de Fevereiro com R$ 401.061.889,24 

(Quatrocentos e hum milhões, sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 

08:48h sendo essa ata lavrada por mim João Magno e assinada pelos demais.                                                                                                                                                                  


