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ATA Nº 021/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS
Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2021, ás nove horas e trinta minutos, na Sala de
reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda 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,
Misael Giane Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como
pauta: 1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: Resgate no valor de R$
4.944.342,80 (quatro milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e
quarenta e dois reais e oitenta centavos) para folha de pagamento do mês de julho/2021;
Aplicação no valor de R$ 2.470.929,80 (dois milhões e quatrocentos e setenta mil e
novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) proveniente do aporte para
equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal;
Resgate no valor de R$ 4.580,67 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete
centavos) para pagamento de benefício do mês de junho bloqueado por ausência na
Prova de Vida. A Diretora Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, Roseli
Fabris Dalla Costa, iniciou a reunião apresentando as operações de resgate e aplicação
conforme pauta do dia. 1) Ressaltou que na última reunião dos Conselhos de Administração e
Fiscal, teve a participação do Sr. Ronaldo de Oliveira, consultor da empresa LDB, que este
sugeriu algumas movimentações na carteira de forma a buscar melhor rentabilidade
aproveitando os ativos da carteira que neste momento estão entregando resultado compatível
com a meta atuarial, sugerindo desinvestimento de índices pré como o IRFM-1 e IRFM. Neste
sentido foi apresentada a proposta de Resgate total do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M
TÍTULOS PÚBLICOS RF LP na conta 496-7 e transferência do valor para conta 492-4,
utilizando-se os recursos necessários para folha de pagamento do mês e o saldo do valor
resgatado aplicar no Fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.
Seguindo a reunião passou-se a discutir a conveniência de manter a decisão de investimento
do valor do aporte para o equacionamento do déficit atuarial no Fundo Bahia Valuation, ou
aproveitar o desempenho do Fundo Caixa Bolsa Americana FI Multimercado LP. Em
consenso foi decidido aplicar o valor do aporte no Fundo Caixa Bolsa Americana, adiando
assim o aporte para o Fundo Bahia Valuation que poderá ser realizado no mês de agosto,
quando será discutida a conveniência de desinvestimento e investimentos na carteira do
TOLEDOPREV. Ato continuo a Diretora informou que devido a ausência na realização da
Prova de Vida ficou bloqueado benefício do mês de junho, já regularizado, que deverá ser
pago no dia 30, sendo necessário resgatar o valor de R$ 4.580,67 (quatro mil e quinhentos e
oitenta reais e sessenta e sete centavos), sugerindo o Fundo FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF
LP, que entre os Fundos com recursos na conta de pagamento de salários é o mais compatível
com movimentação de caixa. Após todas as discussões e análises técnicas os membros do
Comitê de investimentos aprovaram por unanimidade as seguintes operações: a) Na
conta 496-7 Resgate no valor de R$ 6.056.215,52 (seis milhões e cinquenta e seis mil e
duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M
TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; b) Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 1.107.475,68 (um
milhão e cento e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) no
FI BOLSA AMERICANA MULT LP; c) Aplicação na conta 708-7 no valor de R$
2.470.929,80 (dois milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e
oitenta centavos) no FI BOLSA AMERICANA MULT LP proveniente do aporte para
equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal; d)
Resgate na conta 492-4 no valor de R$ 4.580,67 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e
sessenta e sete centavos) do Fundo FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP. Não havendo mais
itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por
mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.
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