1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ATA Nº 034/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, às 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, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. Ausentes
Lucélia Giaretta Mattiello e Misael Giane Avanci. A reunião teve como pauta: 1) Apresentação e
aprovação de movimentações de recursos. Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a
resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de dezembro que será antecipado para o dia
23 de dezembro 2021. A Diretora Roseli, informou que serão utilizados os valores repassados nesta
data pela Câmara Municipal referente a contribuição do servidor e patronal e contribuição de servidor
licenciado no valor de R$ 52.640,06 (cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta reais e seis
centavos), sendo necessário ainda resgatar o valor de R$ 5.666.766,66 (cinco milhões e seiscentos e
sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Considerando o
cenário econômico atual e performance dos Fundos em que estão investidos os recursos que serão
utilizados para o pagamento da folha de benefícios, a proposta de resgate foi do Fundo FI Brasil IDKA
IPCA 2A RF LP. Em discussão sobre a disponibilização dos recursos para o pagamento da folha de
benefícios do mês de dezembro foi APROVADO resgatar na conta 492-4 o valor de R$ 5.666.766,66
(cinco milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos) do Fundo FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71. Prosseguindo
passou-se a analisar a proposta de alocação da parcela provenientes do aporte financeiro para
equacionamento do déficit atuarial 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), a proposta foi manter
a estratégia de aplicar no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, buscando uma
descorrelação com o cenário doméstico, pois mesmo com o dólar apreciado, uma queda do câmbio, só
viria em um cenário de diminuição de riscos, e caso ocorra, a posição de bolsa tanto externa quanto
Brasil devem compensar o efeito da carteira. Neste sentido foi APROVADO a aplicação do valor total
do aporte no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Ato contínuo foi discutido a alocação do
recurso proveniente da contribuição do servidor e patronal referente a competência dezembro/2021.
Considerando a performance dos Fundos de Renda Fixa a sugestão apresentada foi de aplicar no
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA, que além de neste momento estrar entregando um
resultado positivo para a carteira de investimentos é um fundo que corresponde ao objetivo de
formação de caixa para fazer frente ao pagamento da folha de benefícios por ser um fundo pouco
volátil. Neste sentido foi APROVADO aplicar o valor de R$ 3.896.071,37 (três milhões e oitocentos e
noventa e seis mil e setenta e um reais e trinta e sete centavos), proveniente das contribuições do
servidor e patronal no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.0080001-70.
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.
Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho de Administração
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Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022
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Contador
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