
 
ATA Nº 010/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2021, às dez horas, na Sala da Coordenação do 2 
TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, 3 
Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e 4 
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. A reunião teve como pauta: 1) Analisar e Aprovar Aplicação de saldo em conta corrente 7 
proveniente de repasse da CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 2) 8 
Analisar e aprovar Resgate de recursos para o pagamento da folha dos aposentados e 9 
pensionistas do mês de abril de 2021; 3) Analisar e aprovar aplicação de recursos provenientes 10 
do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município de 11 
Toledo e Câmara Municipal competência abril/2021. 1) A Diretora Executiva e Gestora de 12 
Recursos do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, iniciou a reunião apresentando as operações 13 
de aplicação e resgate conforme pauta do dia. 1) Informou que a CEF repassou o valor de R$ 14 
12.892,77 (Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), que deste valor foi 15 
pago uma rescisão por morte de servidora aposentada, restando o saldo em conta corrente no valor de 16 
R$ 9.913,29 (Nove mil e novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), tendo sido aplicado no FI 17 
BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP no dia 15 de abril. 2) Informou que para a folha de pagamento do 18 
mês de abril de 2021 serão utilizados os recursos repassados pela Câmara Municipal referente as 19 
contribuições dos servidores e patronal competência abril/2021, sendo necessário ainda resgatar o 20 
valor de R$ 4.899.304,15 (Quatro milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta 21 
e dois reais e vinte e dois centavos). Em discussão, a sugestão de resgate foi do FI BRASIL IRF-M TP 22 
RF LP FI. Na visão dos membros do Comitê com a projeção de alta na taxa Selic em 2021 as taxas 23 
pré-fixadas teriam desvalorização no preço dos ativos, assim como um cenário ainda incerto de 24 
aprovação de reformas, andamento da CPI da Covid, embute na curva de juros futura um cenário 25 
negativo de piora entre o Executivo e o Congresso. 3) Na sequência apresentou o valor de R$ 26 
2.470.929,80 (Dois milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta 27 
centavos) proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial. Para esta 28 
aplicação foi analisado a conveniência de aplicação total no FI BOLSA AMERICANA MULT LP. A 29 
análise deste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição 30 
a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. 31 
Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja 32 
referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, a operação faz parte do processo 33 
de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. 34 
Esta aderente a Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a 35 
alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Após todas as discussões e 36 
análises técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por unanimidade as 37 
seguintes operações: a) Na conta 492-4 aplicação no  FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP no valor de 38 
R$ 9.913,29 (Nove mil e novecentos e treze reais e vinte e nove centavos) proveniente de valor 39 
repassado pela CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento;  b) Na conta 496-7 40 
resgate no valor de R$ 4.899.304,15 (Quatro milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e 41 
cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas 42 
do mês de abril/2021; c) Aplicação no Fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO 43 
LP na conta 708-7 no valor de 2.470.929,80 (dois milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e 44 
vinte e nove reais e oitenta centavos) proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do 45 
déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, 46 
cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes. 47 
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