
ATA Nº 025/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 
INVESTIMENTOS 2 
Aos dez dias do mês de setembro de 2021, às oito horas e trinta minutos, na Sala de reuniões 3 
do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua 4 
Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de 5 
Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de 6 
Toledo, para reunião extraordinária, presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, 7 
Misael Giane Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como 8 
pauta: 1) Credenciamento para aprovações: Instituição Gestora de Fundos de 9 
Investimentos RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 03.864.607/0001-08 e 10 
Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários RIO BRAVO INVESTIMENTO – DTVM 11 
LTDA CNPJ 72.600.026/0001-81. Fundos de Investimentos geridos pela Instituição Rio 12 
Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75 Fundo de Renda Fixa e o Rio 13 
Bravo Fundamental FIA CNPJ 06.940.782/0001-25 Fundo de Ações Livres; 2) Proposta 14 
de Alocação para Aprovação.  A Coordenadora e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 15 
iniciou a reunião informando sobre a necessidade de se buscar novas estratégias para a 16 
carteira do TOLEDOPREV. Que seguindo encaminhamento da reunião online realizada no 17 
dia 28 de julho com a participação do Diretor Comercial Daniel Sandoval da Instituição 18 
Gestora Rio Bravo Investimentos, os produtos apresentados e a Instituição foram submetidos 19 
a análise da Consultoria de Investimentos Empresa LDB, a qual considerou a Instituição e os 20 
Fundos de Investimentos APTOS ao credenciamento. Seguindo a apresentação passou-se a 21 
analisar o Fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF, Roseli destacou que os fundos que 22 
possuem crédito privado ou qualquer ativo prefixado ou indexado à índices de preço na 23 
composição das suas carteiras têm uma medida de volatilidade naturalmente maior que o CDI, 24 
principalmente pelo fato do CDI e não volatilidade pela característica desse benchmark. Em 25 
relação especificamente ao Rio Bravo Crédito Privado, quando olhado em retrospecto, a 26 
volatilidade do fundo aumentou bastante por conta da crise de liquidez no pós-pandemia 27 
(mar/20 e abr/20). Em seu “curso normal” a duration do fundo vem sendo mantida um pouco 28 
acima de 1 ano, com uma carteira pulverizada em emissores e diversificada em setores, o que 29 
faz com que a volatilidade do fundo seja adequada, com uma ótima relação risco retorno. 30 
Ressaltou que a inclusão do fundo na carteira do TOLEDOPREV faz sentido sob duas óticas: 31 
a) olhando em perspectiva, o mercado aponta para uma SELIC de 7,5% a.a. no final desse 32 
ano, o que faz um fundo CDI que esteja rendendo por volta de 130% do benchmark contribuir 33 
com aproximadamente 9,75% a.a. para a carteira, muito próximo a meta projetada para 2022 34 
de aproximadamente 9,95% a.a. (considerando a expectativa de 3,95% de IPCA no boletim 35 
Focus de 30/08/2021); b) além disso, o fundo tem prazo de resgate em D+1, o que permite 36 
usá-lo para fazer gestão do caixa, além de manter uma parcela do patrimônio para aproveitar 37 
oportunidades de mercado. Em relação ao Fundo Rio Bravo Fundamental Fia, destacou que 38 
o Fundo tem gestão super fundamentalista, convicções em posições diferentes dos demais 39 
fundos que compõem a carteira do TOLEDOPREV que são fundos mais passivos e 40 
indexados. Este tipo de gestão com horizonte de investimentos de longo prazo está muito 41 
alinhado com o objetivo e horizonte de investimento dos RPPS, pelo fato de gerar valor no 42 
longo prazo devido a gestão fundamentalista. O fundo tem histórico de longo prazo e a gestão 43 
já passou por diversos eventos de mercado e contínua entregando uma rentabilidade 44 
consistente desde o início. A taxa de administração é baixa o custo não onera sua 45 
performance, os parâmetros tanto de aplicação quanto a cotização são parâmetros que 46 
permitem entrar com posições menores testar e ter os recursos num prazo curto devido a 47 
cotização de 14 dias. Na sequência informou que a documentação apresentada atende ao 48 
Edital de Credenciamento 001/2021. Que a Instituição Administradora dos Fundos BEM 49 
DTVM Ltda, encontra-se devidamente credenciada pelo TOLEDOPREV e consta na lista 50 
exaustiva da SPREV. Que segundo a Ata nº 005/2021 de recebimento da documentação de 51 
atualização do credenciamento, da Comissão de Credenciamento e após análise detalhada da 52 



documentação, seguindo os critérios de julgamento estabelecidos no Edital 001/2021 do 53 
TOLEDOPREV, a Comissão considerou os documentos em conformidade com os critérios de 54 
julgamento estabelecidos no edital. Encerrada a apresentação passou-se a analisar os Termos 55 
de Análise de Credenciamento do Gestor e Distribuidor, bem como os Termos de Análise dos 56 
Fundos de Investimentos. Após verificar o atendimento dos critérios exigidos para o 57 
credenciamento conforme o Edital de Credenciamento 001/2021 do TOLEDOPREV, o 58 
Comitê de Investimentos APROVOU sem objeções o credenciamento do Gestor Rio Bravo 59 
Investimentos Ltda, do Distribuidor Rio Bravo DTVM Ltda e dos Fundos Rio Bravo Crédito 60 
Privado FI RF e Rio Bravo Fundamental Fia. Seguindo a reunião foi APROVADO pelo 61 
Comitê de Investimentos os seguintes propostas de aportes iniciais: a) Aplicação de R$ 62 
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) no Fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 63 
09.543.255/0001-75; b) Aplicação R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) no Fundo Rio Bravo 64 
Fundamental FIA CNPJ 06.940.782/0001-25. Foi aprovado ainda que os recursos para fazer 65 
frente aos investimentos deverão ser resgatados na conta 708-7 do Fundo CAIXA BRASIL 66 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. A operação faz parte do processo de diversificação 67 
da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta 68 
aderente a Política de Investimentos. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, 69 
cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue 70 
assinada pelos presentes.71 
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