
 
ATA Nº 006/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos quatro dias do mês de março de 2021, às dez horas, na Sala de reuniões do Departamento de 2 
Tecnologia da Informação no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, 3 
centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias 4 
e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para reunião extraordinária, presentes Jaldir 5 
Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Misael Giane Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da 6 
Silva. Também participou da reunião o Conselheiro Valdecir Neumann do Conselho de 7 
Administração. A reunião teve como pauta: 1) Estratégias de Investimentos no exterior com a 8 
participação online do Sr. Lauter Ferreira sócio da XP Investimentos e head da Distribuição 9 
Institucional para RPPS; 2) Analisar e Aprovar operação de desinvestimento do Fundo FI 10 
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e investimento concomitante no Fundo 11 
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; 3) Analisar e aprovar aplicação 12 
das contribuições do servidor e patronal competência fevereiro/2021 que serão repassadas pelo 13 
Município. 1) A Diretora Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla 14 
Costa, iniciou a reunião destacando que a participação do Sr. Lauter Ferreira na reunião faz parte do 15 
Plano de Ação Mensal de Gestão dos Recursos Financeiros do RPPS de promover reuniões com 16 
economistas e gestores de instituições que atuam no segmento do RPPS. A Diretora agradeceu a 17 
presença de todos e passou a palavra para o Sr. Lauter Ferreira que compartilhou de forma online uma 18 
apresentação sobre as vantagens e características de Fundos Internacionais como uma importante 19 
estratégia para a carteira de investimentos do TOLEDOPREV em 2021. Durante a apresentação os 20 
membros do comitê de investimentos puderam realizar seus questionamentos para uma melhor 21 
compreensão do segmento de investimento no exterior. Também foram discutidas as preocupações 22 
com o rumo da Renda Fixa diante das pressões inflacionárias, risco fiscal e aumento da taxa Selic. 23 
Encerrada a participação do head de Distribuição Institucional para RPPS da XP Investimentos, e 24 
discutida a conveniência de diversificação na carteira do TOLEDOPREV com investimentos no 25 
exterior, foi encaminhado para que seja realizada alteração na Política de Investimentos com a 26 
inclusão da possibilidade de investimentos enquadrados no Art. 9º inciso II da Resolução 3922/2010, e 27 
apresentado ao Conselho de Administração para aprovação. Na sequência passou-se para o segundo 28 
ponto da pauta. 2) Neste ponto de pauta os membros do Comitê de Investimentos voltaram a 29 
apresentar suas preocupações em relação a pressão inflacionária, risco fiscal e o esperado aumento da 30 
taxa Selic. Para os membros do comitê o noticiário sobre o coronavírus e a demanda por reformas 31 
continuam ditando o rumo do mercado financeiro no Brasil. Diante deste cenário na avaliação dos 32 
membros do Comitê de Investimentos no segmento renda fixa os ativos atrelados à inflação são uma 33 
opção para se evitar que os ganhos, que já estão limitados, sejam ainda menores pela alta dos preços e 34 
ao mesmo tempo protegem o investimento do risco de uma piora na trajetória da inflação e dúvidas 35 
com relação à aprovação de reformas estruturais. Tais incertezas demandam cautela na tomada de 36 
risco, sendo preferível investimentos em Fundos com papéis (Títulos Públicos) com vencimentos mais 37 
curtos, pois vencimentos mais longos, não oferecem hoje uma relação risco e retorno atraente, dado o 38 
risco fiscal. Considerando que a carteira do TOLEDOPREV possui uma alocação de 39 
aproximadamente 12% no Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP que é 40 
formado por uma carteira teórica composta por títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F). 41 
Considerando que com a projeção de alta na taxa Selic em 2021 as taxas pré-fixadas teriam 42 
desvalorização no preço dos ativos. Considerando um cenário ainda incerto de aprovação de reformas 43 
dado que a curva de juros futura embute um cenário negativo de piora entre o Executivo e o 44 
Congresso, os membros do comitê de investimentos decidiram pelo desinvestimento no valor de R$ 45 
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 46 
RF LP, e aplicação concomitante no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF 47 
LP. A avaliação é de que uma piora do ambiente fiscal tende a pressionar a inflação, e ativos atrelados 48 
ao IPCA oferecem um carrego interessante nesse momento que serve de instrumento defensivo, em 49 
contrapartida os prefixados estão mais prejudicados com o aumento nas expectativas de alta de juros 50 
futuros. 3) Seguindo a reunião passou-se para a análise e aprovação de aplicação no valor de R$ 51 
3.937.677,07 (Três milhões novecentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e sete 52 
centavos) das contribuições do servidor e patronal que serão repassadas no dia cinco de março pelo 53 
Município. A sugestão para aplicação foi o Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP que 54 
possui estratégia de ativos atrelados ao IPCA oferecendo carrego de inflação combinado com a curva 55 
de juros reais, e que por se tratar de investimento menos volátil pode ser resgatado para fazer frente às 56 
despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Após todas as discussões e 57 
análises técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por unanimidade as 58 



 
seguintes operações: a) Na conta 708-7 desinvestimento no Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 59 
TÍTULOS PÚBLICOS RF LP no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões), e aplicação concomitante 60 
no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; b) Aplicação na conta 492-4 61 
do Fundo FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP no valor de R$ 3.937.677,07 (Três milhões novecentos 62 
e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos) provenientes das Contribuições do 63 
Servidor e Patronal, competência fevereiro/2021 que serão repassados pelo Município. Não havendo 64 
mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, 65 
Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes. 66 
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 

 

Misael Giane Avanci 
Representante dos Segurados 
ANBIMA CPA-10 15/03/2022 

 

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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