
 
ATA Nº 011/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos sete dias do mês de maio de 2021, ás treze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete 2 
da Secretaria da Fazenda 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, Roseli Fabris Dalla Costa, Misael Giane Avanci e Wilmar da 6 
Silva,. A reunião teve como pauta: 1) Análise e aprovação de aplicação de recursos: provenientes 7 
das contribuições do servidor e patronal competência abril/2021; da compensação 8 
previdenciária competência março/2021. Iniciou-se a reunião com a apresentação da Diretora 9 
Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, dos valores 10 
repassados pelo Município provenientes das contribuições dos servidores e patronal competência abril 11 
2021, que totaliza R$ 4.138.161,81 (quatro milhões e cento e trinta e oito mil e cento e sessenta e um 12 
reais e oitenta e um centavos), e o valor de R$ 363.674,09 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos 13 
e setenta e quatro reais e nove centavos), provenientes da compensação previdenciária competência 14 
março/2021. Na sequência falou sobre a atual situação dos investimentos da carteira do 15 
TOLEDOPREV, destacou o cenário extremamente desafiador, onde os juros baixos deixam a 16 
rentabilidade da Renda Fixa muito aquém do necessário para o cumprimento da meta atuarial e a 17 
Renda Variável segue com muitas incertezas causadas pela situação fiscal da economia e pela disputa 18 
política que se tornou a recuperação pós-pandemia. Diante deste dilema a sugestão para investimentos 19 
do valor das contribuições do mês de abril foi o Fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI 20 
MULTIMERCADO LP, que tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de 21 
suas cotas com exposição ao risco de empresas americanas, reduzindo assim a concentração de 22 
investimentos em ativos locais. Para o valor proveniente da compensação previdenciária a sugestão foi 23 
manter a estratégia de realizar alocações mensais no Fundo FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, que 24 
tem como uma das principais vantagens a possibilidade de acesso a fundos com estratégias diversas no 25 
mercado de ações e a gestores com diferentes expertises, através de um único produto. Por fim, 26 
informou que as sugestões apresentadas estão aderentes a Política de Investimentos, e em alinhamento 27 
com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica a necessidade de aumentar a alocação no segmento 28 
de renda variável aumentando a chance de sucesso na busca da meta atuarial.  Após todas as 29 
discussões e análises técnicas os membros do Comitê de investimentos aprovaram por 30 
unanimidade as seguintes operações: a) Na conta 492-4 aplicação no valor de R$ 4.138.161,81 31 
(quatro milhões e cento e trinta e oito mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) no 32 
Fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ 30.036.235/0001-02; b) Na 33 
conta 494-0 aplicação no valor de R$ 363.674,09 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e setenta 34 
e quatro reais e nove centavos), no Fundo FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR CNPJ 00.360.305/0001-35 
04. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi 36 
lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes. 37 
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