
 
 
 
 
ATA 10/2020 - EXTRAORDINÁRIA 
 
Data: 15/10/2020 
Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappeloni Ramos e João Henrique 
Mendes Pinheiro. 
Convidados: Eliana Regina Casadei. 
 
 Às dezessete horas do dia quinze de outubro de dois mil e vinte, atendendo a 
convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se 
extraordinariamente na sede do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros 
do Comitê de Investimentos abaixo assinados para deliberarem o que segue. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante 
à secretária, a mesma procedeu à leitura da ordem do dia, constante da convocação, 
que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1 – Análise e discussão sobre o 
vencimento do Fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado. 
Foi informado pelo presidente do conselho que o referido fundo está efetuando crédito 
na conta do Pitanprev nesta data, no valor de R$ R$ 2.337.355,32, devido ao 
vencimento previsto, e na intenção de mantermos os recursos na mesma estratégia, e 
para não perdermos tempo com valores disponíveis em conta corrente, vamos efetuar 
aplicações em fundos já existentes na carteira e já solicitarmos análise de fundos da 
mesma estratégia do fundo que venceu, ou seja Fundos Multimercado, e tão logo as 
análises sejam concluídas, efetuaremos resgates de fundos da carteira de curto prazo 
e investiremos nos mesmos, para não mudarmos as estratégias formadas em nossa 
Política de Investimentos. Após analisado, ficou acordado por todos os membros que 
do valor creditado seria reinvestido nos seguintes fundos: R$ 900.000,00 no fundo Caixa 
Brasil Ações Livre FIC Ações; R$ 900.000,00 no fundo Caixa Valor RPPS FIC Ações e 
R$ 560.000,00 no fundo Caixa Brasil Ima B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e os 
fundos escolhidos para solicitarmos análise será: Caixa Brasil Estratégia Livre FIC 
Multimercado LP e o BB Macro Fic Multimercado LP. Nada mais havendo a ser 
discutido, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina 
Casadei  _____________ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada 
por todos os presentes. 
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