
    

ATA 06/2020         

Aos 17 dias do mês de Setembro de 2020 as 08:45h 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 com a leitura da Ata 05/2020, 
sendo a mesma aprovada pelos presentes. Próximo item foi a carteira de julho, onde 
conseguimos praticamente zerar as perdas do ano com retorno no consolidado de 
2,77% contra 0,88% da meta. O próximo assunto a ser abordado foi nossa posição em 
fundos de ações, onde chegamos a nossa meta de 20% nesse segmento. Dentro do 
que já havíamos deliberado, em ranquear, dentro dos fundos que já possuímos, os 
com melhor performance dentro de algumas diretrizes (risco, retorno e rentabilidade) 
em um mapa de até 36 meses e diante do resultado migrar para as casas com melhor 
trabalho. Para tanto foi solicitado, junto a consultoria, uma analise de toda nossa 

carteira de renda variável/ações, bem como a analise de alguns novos fundos de ações 
a qual passará a ser analisada por todos. Foi solicitada a participação do consultor 
Renan Calamia, via chamada de vídeo para explanar sobre o estudo feito pela 

consultoria. Após a explanação do Renan, Giovani agradeceu sua participação e 
solicitou a presença do Sr. Jeferson Agente Autônomo de Investimento que 
apresentou um dos produtos que representa da Trigono Capital Ltda o Fundo Trígono 
Flagship SmallCaps FIC Ações que já havíamos solicitado avaliação junto a consultoria 
no mês 07/2020 e agora entra no radar. Giovani solicitou que fosse abreviada a 
apresentação e que o agente focasse na estratégia e na carteira do fundo, pois já 
havíamos feito a analise da casa bem como do credenciamento, que venho ao comitê 
para aprovação. Eliseu perguntou se seria possível ligar ao gestor do fundo para que o 
mesmo explanasse um pouco sobre cada ativo constante na carteira e foi realizada 

uma chamada de vídeo com o Sr. Frederico B. Mesnik que apresentou cada um dos 
SmallCaps contidas no fundo. Após sua apresentação, o comitê passou a analise do 
todo, ficando assim deliberado: resgatar do fundo financeiro o valor total dos fundos 
Constancia Brasil FIA; AZ Quest FIA e Itaú Phoenix e aplicação nos fundos: Trigono FIA 
até R$ 6 Milhões, sendo um primeiro de R$ 5 Mi e o restante conforme andamento de 
mercado; Multinvest Fia R$ 4 Milhões; Gestão Estratégica Caixa – R$ 2,5 Milhões. Já do 
Fundo Previdenciário, resgate total dos fundos: Quelux FIA; Constancia Brasil FIA; Itaú 
Phoenix e aporte nos fundos: Finacap FIA até R$ 6 Milhões; Trigono FIA até R$ 6 
Milhões, sendo um primeiro de R$ 5 Milhões e o restante conforme andamento do 
mercado. Fico para posterior deliberação saque do fundo 4Um Marlin e aporte 4Um 
SmallCaps, mas ficou na dependência de ajustes no enquadramento do mesmo junto a 
legislação. Todas essas deliberações serão enviadas ao conselho deliberativo que 
ocorrera amanha para homologação. Ultima questão levantada pelo Giovani foi sobre 

o desenquadramento dos fundos Infinity e foi deliberado que seria feito resgate do 
percentual para ser utilizado no pagamento do mês. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada as 11:23h sendo essa ata lavrada por mim João Magno e 
assinada pelos demais.                                                                                                                                                                    


