
 
ATA Nº 020/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos vinte oito dias do mês de setembro de 2020, ás nove horas e trinta minutos, no Gabinete da 2 
Coordenação do TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, 3 
nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de 4 
Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para reunião extraordinária, 5 
presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva, 6 
ausência justificada de Misael Giane Avanci. A reunião teve como pauta: 1) Analisar e aprovar 7 
operações de Resgate para o pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas 8 
do mês de setembro de 2020; 2) Analisar e aprovar investimento do valor de R$ 2.032.037,50 9 
(Dois milhões trinta e dois mil trinta e sete reais e cinquenta centavos) repassados pelo 10 
Município e Câmara Municipal referente ao aporte financeiro para equacionamento do déficit 11 
atuarial. Iniciou-se a reunião com a apresentação da Diretora Executiva e Gestora de Recursos do 12 
TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, dos valores necessários para a folha de pagamento dos 13 
aposentados e pensionistas do mês de setembro. A sugestão apresentada ao Comitê para o resgate 14 
destes recursos foi de resgatar de investimentos menos voláteis, como o caso do Fundo CAIXA 15 
BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, devido ao fato de que por se tratar de 16 
Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e 17 
tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. Quanto ao 18 
valor aportado pelo Município e Câmara Municipal referente ao equacionamento do déficit Atuarial, 19 
os membros do comitê decidiram manter a estratégia de investimentos realizada no mês de agosto em 20 
que ao considerar o contexto de incerteza no mercado financeiro em relação à renda variável a 21 
estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I representa 22 
proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e diversificação no 23 
mercado acionário norte-americano. Na renda fixa com o objetivo de aumentar a diversificação da 24 
carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, foi proposto aplicar no FIC CAIXA BRASIL 25 
RENDA FIXA ATIVA LP. Após todas as discussões e análises técnicas os membros do Comitê de 26 
investimentos aprovaram por unanimidade as seguintes operações: a) Resgate na conta 492-4 do 27 
Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R$ 28 
4.358.021,91 (Quatro milhões trezentos e cinquenta e oito mil vinte e um reais e noventa e um 29 
centavos) para a folha de pagamento do mês de setembro de 2020; b) Aplicação no Fundo CAIXA 30 
INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  na conta 708-7 no valor de R$ 1.000.000,00 (Um 31 
milhão de reais) provenientes do aporte para equacionamento do déficit atuarial; c) Aplicação no 32 
Fundo FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP na conta 708-7 no valor de R$ 1.032.037,50 33 
(Um milhão trinta e dois mil trinta e sete reais e cinquenta centavos) provenientes do aporte para 34 
equacionamento do déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou deliberados, 35 
foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue 36 
assinada pelos presentes. 37 
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