
     

ATA 04/2019         

Aos 24 dias do mês de Maio 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 tendo justificada a falta da Sra Elaine 

Scantamburlo por estar em reunião com promotoria publica. Como primeiro item da 

pauta, foi realizado a leitura e aprovação da Ata 03/2019 por unanimidade. Eliseu 

colocou como observação a instabilidade sem precedente que paira em nosso pais, 

João Magno lembro que a todo momento os agentes eleitos pra dar estabilidade 

inventam conflitos onerosos ao mercado de capital de investimento, contrariando 

assim toda lógica mercadológica e qualquer previsibilidade financeira para uma 

assertividade maior com apolítica de investimentos, em tempo Giovani lembrou sobre 

as desavença dos chefes dos poderes executivo e legislativo, complementou dizendo 

que toda essa incerteza nos manteve com a carteira nas mesmas diretrizes deliberadas 

na ultima reunião. Toda entrada permaneceu direcionada aos fundos Durations, 

estando em mais de 22% nesse segmento quando a recomendação gira em torno de 

25%. Nem uma outra movimentação foi realizada. Veio como sugestão da consultoria 

uma mudança no sentido de migrar toda participação em IRFM 1 (cerca de 50 milhões, 

cerca de 12% da carteira) para IMA B5 que vem rendendo até o momento 4,3%. 

Salientou Giovani que o nosso pensamento seria no sentido de ir pro IMAB5+ que já 

atingiu alta de 10% no período, porem, segundo Sr José Eduardo (economista da 

consultoria PaR) não existe segurança no mercado para tal investimento, que possui 

tendência temerária histórica de, em um dia, diluir todo o percentual já ganho.  Eliseu 

ressaltou que mesmo ainda sofrendo com o PDD dos fundos estruturados a carteira do 

mês não negativou e continua buscando a meta (IPCA+6) mesmo tendo passados por 

alta do IPCA, fechou o mês com 1,19% no consolidado estando no ano em 3,93% 

contra 4,71% da meta. Fechando assim em R$ 408.021.413,19. Eliseu falou sobre o 

congresso que a Colombo Previdência participou na cidade de Londrina, estando 

presente 3 representantes do RPPS, e, aproveitando a oportunidade realizaram uma 

visita a um dos empreendimentos constante no portifolio do fundo Brazilian Graveyard 

and Death Care, aonde o gestor, a ZION Investimentos é domiciliado na mesma cidade, 

a visita se deu em um Cemitério bastante conceituado na cidade e as impressões 

foram as melhores, tanto na parte organizacional, de gestão e administração. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 08:48h sendo essa ata lavrada por 

mim João Magno e assinada pelos demais.                                                                                                                                                                  


