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ATA Nº 021/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS
Aos oito dias do mês de outubro de 2020, ás nove horas e trinta minutos, no Gabinete da
Coordenação do TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo
Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para
reunião extraordinária, presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Roseli Fabris
Dalla Costa, e Wilmar da Silva, ausência justificada de Misael Giane Avanci. A reunião teve
como pauta: 1) Analisar e aprovar Aplicação de recursos provenientes da contribuição
do servidor e patronal, e repasse da compensação previdenciária competência setembro
2020; 2) Analisar e aprovar aplicação do valor desinvestido do Fundo FIC CAP PROT
BOLSA DE VALORES MULT. Iniciou-se a reunião com a apresentação da Diretora
Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, dos valores
repassados pelo Município referente à contribuição do servidor e patronal que totalizou R$
3.963.801,20, e repasse da contribuição previdenciária no valor de R$ 307.948,47 ambos da
competência setembro/2020. Explicou que o repasse da compensação previdenciária neste
mês foi menor que do mês anterior devido à glosa de óbitos ocorridos no ano de 2018 sendo
os valores repassados ao RPPS desde então descontados nesta competência. Destacou que no
dia 01 de outubro, terminou a estratégia de investimentos no Fundo FIC CAP PROT BOLSA
DE VALORES MULT e que o valor desinvestido foi de R$ 3.498.710,47. Na sequência
foram apresentadas e discutidas as seguintes sugestões de alocação: para o repasse da
contribuição previdenciária o Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA que atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento em
um Fundo menos volátil protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do
pagamento da folha de benefícios dos aposentados e pensionistas; para o repasse da
Compensação Previdenciária, a sugestão foi o Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC
AÇÕES cujo objetivo é superar a variação do Índice Bovespa, por meio da aplicação dos
recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e
modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites
estabelecidos em sua política de investimento, mantendo assim a estratégia de alocação no
segmento de Renda Variável em entradas de menor valor e formação de preço médio na cota
do ativo. Para o valor desinvestido do Fundo FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES
MULT, os membros do comitê avaliaram a necessidade de construir uma carteira de
investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados,
reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, e estratégias como as do
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a
exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a
performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante
diferencial deste Fundo é o fato do retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso
possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Ainda
neste sentido considerando o contexto de incerteza no mercado financeiro em relação à renda
variável a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR
NÍVEL I representa diversificação para carteira de investimentos, trazendo equilíbrio e
reduzindo os riscos da carteira em tempos de volatilidade. Após todas as discussões e
análises técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por unanimidade
as seguintes operações: a) na conta 492-4 aplicação no valor de R$ 3.963.801,20 no Fundo
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/000106 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo
Município de Toledo competência Setembro/2020; b) Aplicação na conta 494-0 no valor de
R$ 307.948,47 no Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ
30.068.224/0001-04 provenientes da Compensação Previdenciária competência
setembro/2020; c) desinvestimento no valor de R$ 3.498.720,47 do FIC CAP PROT BOLSA
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DE VALORES MULT e aplicação concomitante no valor de R$ 2.498.720,47 no FI CAIXA
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02 e o valor de R$
1.000.000,00 no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ
17.502.937/0001-68. As operações fazem parte do processo de diversificação da carteira de
investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Estão aderentes a
Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira está devidamente
credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Não havendo mais itens a serem
apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli
Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.
Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023
Lucélia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 19/02/2022
Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022
Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 17/04/2022
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§ 3º – O servidor designado para a visita domiciliar elaborará relatório da visita, o qual deverá ser
assinado pelo aposentado ou pensionista.
§ 4º – O relatório da visita domiciliar constitui documento hábil a comprovar a regularidade ou
irregularidade do benefício.
§ 5º – A eventual recusa do aposentado ou pensionista em receber a visita domiciliar ensejará a
instauração de procedimento de invalidação do ato administrativo de concessão do benefício, com a suspensão
do pagamento do benefício.
Art. 4º – A não efetivação da prova de vida com observância das normas estabelecidas nesta
Portaria e o não cumprimento das disposições legais vigentes ensejarão a suspensão do pagamento do benefício,
até que seja regularizada a situação pelo aposentado ou pensionista.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
A DIREÇÃO EXECUTIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2020.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
'LUHWRUD([HFXWLYDGR72/('235(9

ATA Nº 021/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos oito dias do mês de outubro de 2020, ás nove horas e trinta minutos, no Gabinete da Coordenação do
72/('235(9 QR 3DoR 0XQLFLSDO$OFLGHV 'RQLQ VLWR j 5XD 5DLPXQGR /HRQDUGL Q  FHQWUR7ROHGR 35
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores
3~EOLFRV0XQLFLSDLVGH7ROHGRSDUDUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSUHVHQWHV-DOGLU$QKROHWR/XFpOLD*LDUHWWD0DWWLHOOR
5RVHOL)DEULV'DOOD&RVWDH:LOPDUGD6LOYDDXVrQFLDMXVWL¿FDGDGH0LVDHO*LDQH$YDQFL$UHXQLmRWHYHFRPR
pauta: 1) Analisar e aprovar Aplicação de recursos provenientes da contribuição do servidor e patronal,
e repasse da compensação previdenciária competência setembro 2020; 2) Analisar e aprovar aplicação
do valor desinvestido do Fundo FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT. Iniciou-se a reunião com a
DSUHVHQWDomR GD 'LUHWRUD ([HFXWLYD H *HVWRUD GH 5HFXUVRV GR72/('235(9 5RVHOL )DEULV 'DOOD &RVWD GRV
YDORUHVUHSDVVDGRVSHOR0XQLFtSLRUHIHUHQWHjFRQWULEXLomRGRVHUYLGRUHSDWURQDOTXHWRWDOL]RX5H
UHSDVVHGDFRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDQRYDORUGH5DPERVGDFRPSHWrQFLDVHWHPEUR([SOLFRX
que o repasse da compensação previdenciária neste mês foi menor que do mês anterior devido à glosa de óbitos
RFRUULGRVQRDQRGHVHQGRRVYDORUHVUHSDVVDGRVDR5336GHVGHHQWmRGHVFRQWDGRVQHVWDFRPSHWrQFLD
Destacou que no dia 01 de outubro, terminou a estratégia de investimentos no Fundo FIC CAP PROT BOLSA DE
9$/25(608/7HTXHRYDORUGHVLQYHVWLGRIRLGH51DVHTXrQFLDIRUDPDSUHVHQWDGDVHGLVFXWLGDV
as seguintes sugestões de alocação: para o repasse da contribuição previdenciária o Fundo CAIXA BRASIL IRF-M
1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA que atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento
em um Fundo menos volátil protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do pagamento da
folha de benefícios dos aposentados e pensionistas; para o repasse da Compensação Previdenciária, a sugestão
foi o Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES cujo objetivo é superar a variação do Índice Bovespa,
SRU PHLR GD DSOLFDomR GRV UHFXUVRV HP FRWDV GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR TXH LQYLVWDP HP DWLYRV ¿QDQFHLURV
e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua
política de investimento, mantendo assim a estratégia de alocação no segmento de Renda Variável em entradas
de menor valor e formação de preço médio na cota do ativo. Para o valor desinvestido do Fundo FIC CAP PROT
BOLSA DE VALORES MULT, os membros do comitê avaliaram a necessidade de construir uma carteira de
LQYHVWLPHQWRV FRP H[SRVLomR D PHUFDGRV PDLV PDGXURV FRP VHJPHQWRV PDLV SXOYHUL]DGRV UHGX]LQGR DVVLP
a concentração de investimentos nos ativos locais, e estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA
08/7,0(5&$'2SHUPLWLUiDR72/('235(9DH[SRVLomRGDVXDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVDRPHUFDGRDFLRQiULR
americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um
importante diferencial deste Fundo é o fato do retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita
TXHRUHVXOWDGRVHMDUHIHUHQFLDGRH[FOXVLYDPHQWHQRGHVHPSHQKRGDVDo}HV$LQGDQHVWHVHQWLGRFRQVLGHUDQGRR
FRQWH[WRGHLQFHUWH]DQRPHUFDGR¿QDQFHLURHPUHODomRjUHQGDYDULiYHODHVWUDWpJLDGHDORFDomRQR)XQGR&$,;$
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,167,78&,21$/ ), $d®(6 %'5 1Ë9(/ , UHSUHVHQWD GLYHUVL¿FDomR SDUD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV WUD]HQGR
equilíbrio e reduzindo os riscos da carteira em tempos de volatilidade. Após todas as discussões e análises
técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por unanimidade as seguintes operações: a)
QDFRQWDDSOLFDomRQRYDORUGH5QR)XQGR&$,;$%5$6,/,5)07Ë78/263Ò%/,&26),
RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal,
repassados pelo Município de Toledo competência Setembro/2020; b) Aplicação na conta 494-0 no valor de R$
 QR )XQGR &$,;$$d®(6 08/7,*(6725 ),&$d®(6 &13-  SURYHQLHQWHV GD
&RPSHQVDomR 3UHYLGHQFLiULD FRPSHWrQFLD VHWHPEUR F  GHVLQYHVWLPHQWR QR YDORU GH 5  GR
),&&$33527%2/6$'(9$/25(608/7HDSOLFDomRFRQFRPLWDQWHQRYDORUGH5QR),&$,;$
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02 e o valor de R$ 1.000.000,00 no Fundo CAIXA
,167,78&,21$/),$d®(6%'51Ë9(/,&13-$VRSHUDo}HVID]HPSDUWHGRSURFHVVRGH
GLYHUVL¿FDomRGDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVFRPYLVWDVDRDWLQJLPHQWRVXSHUDomRGDPHWDDWXDULDO(VWmRDGHUHQWH
a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira está devidamente credenciada/habilitada junto ao
TOLEDOPREV. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata
foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023
Lucélia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 19/02/2022
Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022
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