
 
ATA Nº 033/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  1 
Aos vinte dias do mês de dezembro de 2022, às quatorze horas, na Sala de reuniões do 2 
Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo 3 
Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos 4 
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, 5 
nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, 6 
presentes Jaldir Anholeto, Leandro Marcelo Ludvig e Roseli Fabris Dalla Costa. Ausência 7 
justificada Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: 1) Análise e aprovação de 8 
Credenciamento de Fundo de Investimento; 2) Apresentação e aprovação de 9 
movimentações de recursos. Roseli iniciou a reunião destacando que a BB DTVM emitiu 10 
comunicado, informando a Incorporação do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 11 
ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 12 
INVESTIMENTO, CNPJ 25.078.994/0001-90, do qual o ToledoPrev era cotista, ao fundo BB 13 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE 14 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 15 
35.292.588/0001-89. Que a consulta formal aos cotistas foi encerrada em 28 de outubro de 16 
2022 e a incorporação ocorreu no dia 12 de dezembro de 2022. Seguiu informando que a 17 
comunicação foi divulgada no BB Digital no site da Asset BB DTVM, e não ocorreu o envio 18 
formal para o e-mail institucional do ToledoPrev, razão pela qual só se tomou conhecimento 19 
no momento da transferência das cotas para o novo fundo. Diante disso, a Coordenação do 20 
ToledoPrev apresentou aos membros do Comitê de investimentos os documentos, e o Termo 21 
de Análise do novo Fundo para análise e aprovação. Informou que o novo Fundo apresenta 22 
mesma estratégia e objetivos do Fundo Incorporado, ou seja, tem como objetivo superar o 23 
IPCA e procura apropriar-se dos prêmios de risco das curvas de juros em períodos favoráveis 24 
com estratégia de gestão ativa com atuação nos mercados de juros prefixados, atrelados à 25 
inflação e pós-fixados, tendo o mesmo enquadramento na Resolução 4.963/2021. Atende os 26 
critérios de credenciamento exigidos pelo ToledoPrev, e permite retornos compatíveis a meta 27 
atuarial. Em votação foi APROVADO por unanimidade dos membros presentes o 28 
credenciamento do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 29 
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 30 
INVESTIMENTO, CNPJ: 35.292.588/0001-89. Prosseguindo a reunião passou-se a 31 
apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de 32 
dezembro, que será antecipado para o dia 23 de dezembro. Roseli, informou que serão 33 
utilizados os recursos disponíveis na conta 492-4, no valor de R$ 69.087,04 (sessenta e nove 34 
mil e oitenta e sete reais e quatro centavos), provenientes da contribuição dos servidores e 35 
patronal do Poder Legislativo e parcela do décimo terceiro salário do contrato da folha de 36 
pagamento celebrado entre o FAPES e a  CEF. Que será necessário resgatar o valor de R$ 37 
6.983.132,81 (seis milhões e novecentos e oitenta e três mil e cento e trinta e dois reais e 38 
oitenta e um centavos), para complementar o total da folha de pagamento do mês.. A proposta 39 
de Resgate apresentada foi realizar dois resgates, um no valor de R$ 5.036.979,32 (cinco 40 
milhões e trinta e seis mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), para 41 
pagamento da folha líquida de benefícios e outro no valor de R$ 1.877.066,45 (um milhão e 42 
oitocentos e setenta e sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para o 43 
pagamento dos valores consignados na folha, que serão pagos na próxima semana, 44 
permanecendo aplicado até a realização do pagamento dos consignados que será no próximo 45 
dia 28 de dezembro. A proposta de Resgate apresentada para o resgate do valor líquido da 46 
folha foi do Fundo IDKA IPCA 2A RF LP, cuja performance no ano e em 12 meses esta 47 
abaixo do Fundo FI Brasil Matriz RF, quanto ao resgate para pagamento dos consignados, foi 48 
sugerido o Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF, considerado pelos membros do Comitê 49 
de Investimentos um Fundo compatível com a movimentação de caixa devido a sua pouca 50 
volatilidade. Ato contínuo, foi apresentado para convalidação as Aplicações no Fundo Caixa 51 
Brasil Matriz RF no valor de R$ 17.346,07 (dezessete mil e trezentos e quarenta e seis reais e 52 
sete centavos), proveniente da parcela de novembro do contrato da folha de pagamento entre o 53 



 
FAPES e a CEF, e no valor de R$ 759.438,22 (setecentos e cinquenta e nove mil e 54 
quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), proveniente da compensação 55 
previdenciária competência outubro e décimo terceiro. Na sequência, passou-se a analisar a 56 
aplicação do valor proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial realizado 57 
pelo Município e Câmara Municipal totalizando R$ 3.083.178,49 (três milhões e oitenta e três 58 
mil e cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para qual ficou mantida a 59 
estratégia de aproveitar os retornos do Fundo Caixa Brasil Matriz RF, diante do cenário atual. 60 
Após todas as discussões técnicas foi APROVADO pelos membros do Comitê de 61 
Investimentos as seguintes movimentações: a) Resgatar na conta 492-4 no valor de R$ 62 
5.036.979,32 (cinco milhões e trinta e seis mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e 63 
dois centavos), para pagamento da folha líquida de benefícios do mês de dezembro, do Fundo 64 
IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ 14.386.826/0001-71; b) Resgatar na conta 492-4 no valor de 65 
R$ 1.877.066,45 (um milhão e oitocentos e setenta e sete mil e sessenta e seis reais e quarenta 66 
e cinco centavos), para pagamento dos valores consignados na folha de pagamento de 67 
benefícios do mês de dezembro, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 68 
23.215.008/0001-70;  c) Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 17.346,07 (dezessete mil e 69 
trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos), proveniente da parcela de novembro do 70 
contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF, no Fundo CAIXA FI 71 
BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70; d) Aplicação na conta 494-0 no valor de 72 
R$ 759.438,22 (setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e 73 
dois centavos), proveniente da compensação previdenciária competência outubro e décimo 74 
terceiro, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70; e)  Aplicar 75 
na conta 708-7 no valor de R$ 3.083.178,49 (três milhões e oitenta e três mil e cento e setenta 76 
e oito reais e quarenta e nove centavos) no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 77 
23.215.008/0001-70, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial. Não 78 
havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi 79 
lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes. 80 
 81 
Jaldir Anholeto 
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ANEXO I - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e 

atualizado quando da alocação) 

Nome Fundo 
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO 
DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

CNPJ: 35.292.588/0001-89 

Administrador BB DTVM S.A Nº Termo Cred. 001/2022 CNPJ: 30.822.936/0001-69 

Gestor BB DTVM S.A Nº Termo Cred. 001/2022 CNPJ: 30.822.936/0001-69 
Custodiante Banco do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91 

  

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021. 

Art. 7º, I, “a” Art. 8º, I 

Art. 7º, I,“b”  Art. 8º, II 

Art. 7º, I, “c” Art. 9º, I 

Art. 7º, II Art. 9º, II 

Art. 7º, III, “a” Art. 9º, III 

Art. 7º, III,“b” Art. 10º, I 

Art. 7º, IV Art. 10º, II 

Art. 7º, V, “a” Art. 10º, III 

Art. 7º, V, “b” Art. 11º 

Art. 7º, V, “c”  

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
31/12/2021 www.bbdtvm.com.br 

2. Regulamento 02/03/2020 www.bbdtvm.com.br 

3. Lâmina de Informações essenciais Nov-22 www.bbdtvm.com.br 

4. Formulário de informações complementares Mar-20 www.bbdtvm.com.br 

5. Perfil Mensal Nov-22 www.bbdtvm.com.br 

6. Demonstração de Desempenho Nov-22 www.bbdtvm.com.br 

7. Relatórios de Rating NA www.bbdtvm.com.br 

8. Demonstrações Contábeis Jun-22 www.bbdtvm.com.br 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo  

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

Banco do Brasil S.A. 

CPF/CNPJ:   00.000.000/0001-91 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

Fundo distribuído através de Agências de Relacionamento e Canais de 
Autoatendimento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 16/03/2020 Data de Início das Atividades: 16/03/2020 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: 
IPCA 

Público-alvo: 

O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência 
Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por 
municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos 
Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar. 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo  Indeterminado 

Prazo de Carência (dias) Não hà 

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+3 



 

 

Prazo Total (dias) 3 dias úteis 

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%) Não hà 

Taxa de saída (%) Não há 

Taxa de administração (%) 0,30% a.a. 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

NA NA NA 

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

Sim, o Fundo é aderente aos quesitos das resoluções da CMN relativos aos gestores e 
administradores do fundo e aos ativos de crédito privado da sua carteira. 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

NA 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

Incorporação do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 25.078.994/0001-90, 

na data de 12/12/2022. 
 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 
aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 
buscando superar a rentabilidade do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo —
IPCA. 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

Risco de Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco 
Proveniente do Uso de Derivativos; Risco de Liquidez; Risco de Juros Pós fixados (CDI, 
TMS); Risco de Não Obtenção do Tratamento Tributário; Risco de Conjuntura; Risco
Sistêmico; Risco Regulatório 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

Out/2022 518 3.173.943.781,02 1,164 1,01 0,59% 171,19% 

2021 590 4.514.029.795,13 1,072 0,53 3,75% 14,13% 

2020 431 2.667.113.282,02 1,067 NA NA NA 

2019 NA NA NA NA NA NA 

2018 NA NA NA NA NA NA 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Op. Compromissada Over 28,85% 

NTN-N 28,82% 

LFT 23,20% 

LTN 9,60% 

NTN-F 9,50% 

... 0,00% 

Outros 0,03% 
 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 



 

 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

1. 07.111.384/0001-69 ... 15,00% 

2. 07.442.078/0001-05 ... 30,00% 

3. 31.964.929/0001-64 ... 0,00% 

4. 11.046.645/0001-81 ... 55,00% 

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) NA 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim, o fundo é compatível com as obrigações do RPPS 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

NA NA 
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 

Fundo atende os critérios de credenciamento exigidos pelo FAPES/TOLEDOPREV. O fundo 
permite retornos compatíveis aos de renda variável com proteção do capital investido. 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação 
ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além 

de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 
 

Data: 12/12/2022 

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

 
JALDIR ANHOLETO 

 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 

702.494.239-87 
 

LEANDRO MARCELO LUDVIG 
 

Presidente do 
Conselho Fiscal 

061.448.469-30 

 

WILMAR DA SILVA 
Membro do Comitê 
de Investimentos 

525.047.949-91 
 

ROSELI FABRIS DALLA COSTA 
Coordenadora do 
TOLEDOPREV 

627.600.339-53 
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�s̀fej#de#r̀s_e�#\#jcpà�]#bc_c#v]f]#{epbe�#��#G������#�#�� ¡¢�£¤¡#¥�#W �¥��¦��§��̈¡#¥�#©ª�¥¡#¥�#
R�¢��̈�§��̈¡«#N�#G� ����̈�£¤¡#�#�� ¡¢�£¤¡#¥�#§¡¢�§��̈�£¬��#¥�# �¦ª �¡�#}]̂cs̀#̀àv̀]p#e#jcpà�]#
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caopedjefcab]#ae#}ĉ]spy�]#��̧��¹klk��#\bcadc#]̂#vj̀b�j̀]̂#dc#vjcdcav̀efcab]#c¾̀�̀d]̂#{cs]#�]scd]xjc_m#c#
{cjf̀bc#jcb]ja]̂#v]f{eb½_c̀̂ #e#fcbe#ebpej̀es�#°f#_]bey�]#�]̀#G¿OTZGUT#{]j#paeàf̀dedc#d]̂#fcfij]̂#
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pb̀s̀hed]̂#]̂#jcvpĵ]̂#d̀̂ {]a½_c̀̂ #ae#v]abe#�̧k��m#a]#_es]j#dc#}À#�̧�l��ml�#Á̂ĉ ĉabe#c#a]_c#f̀s#c#]̀bcabe#c#̂cbc#
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e{s̀vey�]#d]#_es]j#{j]_càcabc#d]#e{]jbc#{eje#]#copev̀]aefcab]#d]#d��̀v̀b#ebpej̀es#jces̀hed]#{cs]#zpàv½{̀]#c#
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