
    

ATA 05/2020         

Aos 13 dias do mês de Agosto de 2020 as 14:00h estiveram reunidos nas dependências 
da Colombo Previdência os membros do Comitê de Investimentos presidida pelo Sr. 
Giovani Corletto Secretariado pelo João Magno e contando com a presença dos 
membros Eliseu Ribeiro, Marco Aurélio Gastão e a ausência justificada da Sra. Elaine 
Scantamburlo. Giovani iniciou a reunião falando a respeito da determinação do auditor 
do Pró-Gestão a respeito da realização da Ata em conjunto com o parecer do Comitê 
de Investimento, que deverá conter todas as informações que já consta nas nossas 
atas: Carteira do mês anterior, Investimentos do período, concentração da carteira 
entre outros, porem em formato de tópicos. Esse documento contará com a assinatura 
de todos os membros do comitê. Próximo item foi a aprovação da Ata 04/2020 que já 
havia sido encaminhada aos presentes para leitura preliminar por ser extensa e foi 
aprovada na integra pelos presentes. Próximo item da pauta foi sobre a carteira de 
investimentos e analise dos investimentos que estão contidos no relatório do comitê 

de Investimentos que foi disponibilizado no dia anterior aos presentes para leitura e 
ciência dos conteúdos e que segue em anexo. Já nos informes gerais o Eliseu colocou a 
questão da necessidade de se convocar uma reunião para leitura do relatório de 

Gestão Corporativa e aprovação/assinatura dos membros do conselho Deliberativo e 
Fiscal, a fim de encaminharmos ao auditor. Outro ponto abordado foi a questão de dar 
inicio a analise de novos fundos de ações para possíveis aportes depois de certificados 
no pró-gestão o que elevaria os percentuais em renda variável e junto com essa 
analise também colocar no radar fundo constantes no Art 9º A da CMN.  Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 15:34h sendo essa ata lavrada por mim 
João Magno e assinada pelos demais.                                                                                                                                                                    


