












































 
ATA Nº 027/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020, às oito horas e trinta minutos, no Gabinete da 2 
Coordenação do TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo 3 
Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos 4 
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para 5 
reunião ordinária, presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Roseli Fabris Dalla 6 
Costa, Wilmar da Silva e Misael Giane Avanci, A reunião teve como pauta: 1) Apresentação 7 
da carteira de investimentos com posição em 30 de novembro de 2020; 2) Análise do 8 
cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho 9 
dos investimentos no mês de novembro de 2020; 5) Aprovação da Política Anual de 10 
Investimentos 2021; 6) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do 11 
TOLEDOPREV no mês de novembro/2020; 7) Analisar e aprovar Aplicação de recursos 12 
provenientes da contribuição do servidor e patronal, competência novembro e 13º 13 
salário/2020 e repasse da compensação previdenciária competência novembro 2020. A 14 
Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião para apresentação e discussão da 15 
pauta sendo: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de 16 
novembro de 2020; destacou que o extrato consolidado de ativos do mês de novembro foi 17 
elaborado e disponibilizado na plataforma WEB pela empresa LDB Consultoria Financeira, 18 
contratada pelo TOLEDOPREV para prestação de serviços na área de investimentos. O 19 
extrato de ativos apresenta a posição de ativos e enquadramento por segmento assim 20 
distribuído: no segmento Renda Fixa R$ 338.546.239,68 (Trezentos e trinta e oito milhões 21 
quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), no 22 
segmento Renda Variável R$ 34.498.999,49 (Trinta e quatro milhões quatrocentos e noventa 23 
e oito mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) e no segmento 24 
Investimentos no Exterior R$ 5.964.892,87 (Cinco milhões novecentos e sessenta e quatro mil 25 
oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), totalizando R$ 379.010.132,04 26 
(Trezentos e setenta e nove milhões dez mil cento e trinta e dois reais e quatro centavos).  O 27 
enquadramento da carteira esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de 28 
Investimentos. O Extrato apresenta ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez 29 
por período, demonstrando que 91,90% dos recursos da carteira do TOLEDOPREV 30 
apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação 31 
por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 32 
90,23% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência foi apresentado a 33 
Rentabilidade da Carteira de 1,81% no mês frente a uma meta atuarial de 1,41%, 34 
considerando a meta de 5,87% a.a. + INPC. Foram apresentados ainda a Performance sobre a 35 
Meta Atuarial no ano, evolução da carteira em relação a meta atuarial, rentabilidade mensal 36 
últimos 12 meses, performance dos fundos, variação da estratégia por fundo, indexadores, 37 
movimentação do mês, análise gráfica de risco dispersão da carteira total e por segmento. E 38 
por fim o Extrato Consolidado por ativo, estratégia, volatilidade, VaR, CVaR, Sharpe, Rent. 39 
do mês, Valor investido e percentual da carteira por ativo. 2) Análise do cenário 40 
macroeconômico; no mês de novembro houve recuperação nos mercados, com retornos 41 
positivos em quase todas as classes de ativos. As incertezas fiscais e a trajetória da dívida 42 
pública ainda preocupam os investidores, mas notícias acerca das vacinas que trazem 43 
esperança de algum controle da pandemia no futuro animaram os mercados. No cenário 44 
doméstico, houve o encerramento das eleições municipais, taxa de juro Selic a 2% ao ano e 45 
forte valorização do Ibovespa, em 15,90% no mês. A tendência de alta foi motivada pela 46 
entrada forte de recursos de investidores estrangeiros, atraídos pelas boas oportunidades de 47 
investimento em mercado emergente. No cenário externo, o destaque foi a vitória do 48 
candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. O Real teve valorização frente 49 
ao dólar, muito por conta do fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Segundo o Boletim 50 
FOCUS do Banco Central do Brasil de 04 de dezembro de 2020, a inflação (IPCA), 51 
novamente puxada por alimentos e combustíveis, em novembro ficou em 0,89%, sendo a 52 
maior variação para um mês de novembro desde 2015, quando o IPCA foi de 1,01%. No 53 



 
acumulado de 12 meses ficou em 4,31% e no ano em 3,13%. A Inflação projetada pelo último 54 
Boletim Focus para o final de 2020 está em 4,21% a.a. Para o final de 2021 a expectativa de 55 
mercado subiu para 3,34%, ante os 3,17% esperados há quatro semanas. Em relação à SELIC, 56 
foi mantida em 2,00% até o final de 2020. Para dezembro de 2021, o consenso de mercado 57 
passou a considerar uma taxa Selic relativamente maior, de 3,00%, ante os 2,75% a.a 58 
projetados há quatro semanas. A projeção de PIB passou de -4,50% para -4,40% para 2020 e 59 
de 3,45% para 3,50% para 2021. A projeção da taxa de câmbio passou de 5,45 para 5,22 para 60 
2020 e de 5,20 para 5,10 para 2021. 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;  a receita 61 
total no mês de novembro foi de R$ 13.299.582,33 (Treze milhões duzentos e noventa e nove 62 
mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), sendo contribuições do servidor 63 
R$ 1.652.266,21 (Um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e seis reais 64 
e vinte um centavos) , receita patrimonial R$ 6.710.625,61 (Seis milhões setecentos e dez mil 65 
seiscentos e vinte cinco reais e sessenta e um centavos), COMPREV R$ 377.321,07 66 
(Trezentos e setenta e sete mil trezentos e vinte um reais e sete centavos), outras receitas R$ 67 
110.319,37 (Cento e dez mil trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), contribuição 68 
patronal R$ 2.411.212,57 (Dois milhões quatrocentos e onze mil duzentos e doze reais e 69 
cinquenta e sete centavos) e aporte para cobertura do déficit atuarial R$ 2.032.037,50 (Dois 70 
milhões trinta e dois mil trinta e sete reais e cinquenta centavos). Em relação às despesas a 71 
folha de pagamento do mês de novembro dos aposentados e pensionistas foi de R$ 72 
4.662.491,21 (Quatro milhões seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e um 73 
reais e vinte e um centavos) e R$ 12.155,28 (Doze mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte 74 
e oito centavos) despesas com o COMPREV, observa-se uma variação patrimonial de R$ 75 
8.621.988,62 (Oito milhões seiscentos e vinte um mil novecentos e oitenta e oito reais e 76 
sessenta e dois centavos). Em 30 de outubro de 2020 o saldo financeiro do TOLEDOPREV 77 
era de R$ 370.624.009,59 (Trezentos e setenta milhões seiscentos e vinte e quatro mil nove 78 
reais e cinquenta e nove centavos) passando para 379.245.998,21 (Trezentos e setenta e nove 79 
milhões duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e vinte um 80 
centavos) ao final de novembro uma variação de aproximadamente 2,33%. 4) Desempenho 81 
dos investimentos no mês de novembro de 2020; os fundos da carteira de investimentos do 82 
TOLEDOPREV no mês de novembro apresentaram retornos positivos, na renda fixa o 83 
destaque ficou com o fundo FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 84 
com retorno de 2,57%, na renda variável os fundos que se destacaram foram FIA CAIXA 85 
CONSTRUÇÃO CIVIL e FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO com retornos de 16,23% e 86 
15,73% respectivamente. Em relação ao percentual da carteira investido nos fundos a maior 87 
participação esta no Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica que concentra 17,45% 88 
seguido do Caixa FI Brasil IMA-B com 15,80%. Observa-se que os investimentos estão 89 
aderentes a Política de Investimentos do TOLEDOPREV 2020 e obedecem aos limites 90 
estabelecidos pela resolução do CMN 3922/2010. A rentabilidade consolidada do mês de 91 
novembro foi de R$ 6.710.625,61 (Seis milhões setecentos e dez mil seiscentos e vinte cinco 92 
reais e sessenta e um centavos), com um retorno na renda fixa de R$ 3.176.098,06 (Três 93 
milhões cento e setenta e seis mil noventa e oito reais e seis centavos) e na renda variável R$ -94 
3.534.527,55 (Três milhões quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte sete reais e 95 
cinquenta e cinco centavos) e retorno acumulado até o mês de novembro positivo em R$ 96 
10.687.605,21 (Dez milhões seiscentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinco reais e vinte um 97 
centavos). A rentabilidade da carteira até novembro foi de 2,93% frente a uma meta atuarial 98 
de 9,46% representando 30,97%. 5) Aprovação da Política Anual de Investimentos 2021; 99 
Enviada previamente por e-mail aos membros do Comitê de Investimentos, a Diretora Roseli 100 
explicou que a Minuta foi elaborada com base na Política de Investimentos de 2020 e minuta 101 
elaborada pela consultoria de investimentos. Que para melhor gerenciamento da gestão de 102 
risco de liquidez foi identificado o comportamento do passivo atuarial através do Estudo de 103 
Asset Liability Management (ALM). A diretora apresentou a Política de Investimentos de 104 
2021, levando a discussão seus pontos mais relevantes. Para o exercício de 2021, o 105 
TOLEDOPREV engendrará seus maiores esforços na aplicação de seus recursos, buscando 106 



 
atingir a meta de INPC + 5,42% a.a. Foi falado sobre o Value-At-Risk (VaR), metodologia 107 
que define a perda máxima da carteira do TOLEDOPREV para um horizonte de 21 dias úteis 108 
e nível de confiança de 95%. O Controle de riscos definido no item 16.1.1 da Política de 109 
Investimentos para 2021 será realizado de acordo com os seguintes limites: renda fixa 5% 110 
renda variável 20% e investimentos no exterior 20%. Apresentada a Política de Investimento 111 
2021, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de Investimento. 6) 112 
Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV 113 
fechamento novembro/2020; após análise dos relatórios foi emitido o Parecer para 114 
encaminhar ao Conselho Fiscal acompanhado do relatório financeiro das receitas e despesas, 115 
fluxo de caixa e extrato consolidado de ativos emitido pela Consultoria. Seguindo a reunião a 116 
Diretora Roseli passou a apresentar o item 7) Analisar e aprovar Aplicação de recursos 117 
provenientes da contribuição do servidor e patronal, competência novembro e 13º 118 
salário/2020 e repasse da compensação previdenciária competência novembro e 119 
13º/2020, explicou que para usufruir o carrego da inflação ne mês de dezembro, obtendo 120 
assim um ganho adicional no retorno para os valores das contribuições do servidor e patronal 121 
da competência novembro e sobre o décimo terceiro salário a opção de aplicação foi do Fundo 122 
Caixa Brasil IDKA 2A RF devido estratégia combinada de buscar rentabilidade considerando 123 
taxa de juros e inflação, sendo ainda um dos fundos sugeridos pelo comitê de investimentos 124 
para utilização dos recursos necessários para fazer frente às despesas correntes. Quanto ao 125 
repasse da compensação previdenciária foi mantida a estratégia aprovada de alocação no 126 
Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES segmento de Renda Variável em 127 
entradas de menor valor e formação de preço médio na cota do ativo. Após todas as 128 
discussões e análises técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por 129 
unanimidade as seguintes operações: a) na conta 492-4 aplicação no valor de R$ 3.955.819,46 130 
(Três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e 131 
seis centavos) no Fundo FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71 132 
provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, competência 133 
Novembro/2020; b) na conta 492-4 aplicação no valor de R$ 3.911.959,71 (Três milhões 134 
novecentos e onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) no Fundo 135 
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71 provenientes da Contribuição 136 
do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, sobre o 13º salário/2020; c) Aplicação na conta 137 
494-0 no valor de R$ 730.331,58 (setecentos e trinta mil trezentos e trinta e um reais e 138 
cinquenta e oito centavos) no Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ 139 
30.068.224/0001-04 provenientes da Compensação Previdenciária competência novembro e 140 
13º/2020. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por 141 
mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 142 
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