
 
ATA Nº 002/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos dez dias do mês de janeiro de 2022, às nove horas e trinta minutos, no Sala de Reuniões 2 
da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, 3 
nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo 4 
de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados 5 
através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião extraordinária, presentes 6 
Jaldir Anholeto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. A 7 
reunião teve como pauta anlisar: 1) Credenciamento de Fundos; 2) Proposta de realocação 8 
de recursos no segmento Multimercado; 3) Aplicação de recursos proveniente da 9 
compensação previdenciária. 1) A Diretora Roseli iniciou a reunião apresentando os Fundos 10 
Rio Bravo Proteção FIM da Instituição Gestora Rio Bravo Investimentos e o Fundo FIC FI 11 
Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado da Instituição Gestora CAIXA DTVM. 12 
Ressaltou que em estratégia os dois fundos possibilitam investimentos em renda variável para 13 
maximizar o potencial de retorno da carteira caso a bolsa apresente recuperação durante a 14 
operação, e ao mesmo tempo proteger o capital de perdas caso a bolsa apresente resultados 15 
negativos no período. Tratam-se de operações estruturadas com prazo de duração de 16 
aproximadamente dois anos. Esclareceu que a operação do Fundo da Rio Bravo ainda não 17 
fechou com isso os parâmetros finais não foram calculados já o da Caixa a operação esta 18 
fechada com período de investimento de 10/01/2022 a 21/01/2022 e prazo da operação 19 
26/01/2022 a 02/01/2024 com IPCA projetado de 8,11% no período. Na análise dos membros 20 
do Comitê de investimentos a estratégia dos Fundos evita a exposição a um cenário de 21 
volatidade como o que vem se apresentando nos últimos dois anos, no pior dos cenários 22 
garante o capital investido e um mínimo de rentabilidade igual ao IPCA projetado na 23 
operação. Neste sentido a decisão foi por aguardar o fechamento da operação estruturada da 24 
Rio Bravo Investimentos no próximo dia 14/01/2022 que deverá abrir o período da 25 
investimentos no dia 17/01/2022, para então tomar a decisão quanto a alocação de recursos da 26 
carteira do TOLEDOPREV. 2) Seguindo a reunião foi discutido a performance do Fundo FIC 27 
Caixa Alocação Macro Multimercado LP, que no ano de 2021 apresentou uma rentabilidade 28 
total de 1,44%, isso devido a recuperação no mês de dezembro que foi de 1,43%. Na última 29 
reunião com o Consultor da Empresa LDB o Sr. Ronaldo, este ressaltou a oportunidade de 30 
resgatar os recursos investidos neste Fundo e realocar no Fundo Caixa Bolsa Americana FI 31 
Multimercado LP que vem entregando um ótimo retorno a carteira do TOLEDOPREV ou 32 
ainda a possibilidade de investimento nos Fundo de Capital Protegido. Após todas as 33 
discussões técnicas e estratégias disponíveis o Comitê de Investimentos APROVOU o 34 
Resgate total dos recursos investidos no Fundo FIC Caixa Alocação Macro Multimercado LP, 35 
nas contas correntes 708-7 e 496-7, que possui Resgate com conversão de cotas D1 e crédito 36 
D3, enquanto analisa a melhor opção para investimentos dos recursos que serão 37 
disponibilizados com o resgate deste Fundo. 3) Ato contínuo a Diretora Roseli informou sobre 38 
o crédito que será realizado no dia 10 de janeiro na conta 494-0 proveniente da compensação 39 
previdenciária no valor de R$ 359.108,51 (trezentos e cinquenta e nove mil cento e oito reais 40 
e cinquenta e um centavos). Em discussão foi APROVADO aplicar no Fundo de 41 
Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, cuja 42 
estratégia visa usufruir do carrego de inflação projetada combinado com a curva de juros reais 43 
e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, apresenta menor volatilidade. Não 44 
havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli 45 
Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 46 
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no segmento Multimercado; 3) Aplicação de recursos proveniente da compensação previdenciária. 1) A 
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cuja estratégia visa usufruir do carrego de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se 
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