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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Data: 03/11/2016 
Às dezessete horas do dia três do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 
atendendo a convocação realizada via telefone, e tendo quorum necessário, reuniu-se o 
Comitê de Investimentos do IPASC em reunião ordinária, tendo por local o Auditório da 
sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 
com a presença dos seguintes membros: Édina Carla Bressan, Karen Fernanda 
Ribeiro, Eliete Catarina D’Agostini Dando início aos trabalhos a Diretora Administrativa 
repassou as demais presentes a posição da Carteira de investimentos do IPASC com 
os valores obtidos até o dia trinta de setembro do corrente ano, cujo patrimônio líquido 
atingiu o valor de R$ 88.164.079,90 (oitenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro 
mil, setenta e nove reais e noventa centavos), com rentabilidade mensal de R$ 
1.140.935,76 (um milhão, cento e quarenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e 
setenta e seis centavos). Analisado o relatório de gestão do mês de setembro do 
corrente ano, exceto o Fundo de renda fixa BNY MEllon Credit Master e  o Fundo de 
renda variável BB Cielo Ações, todos os demais fundos tiveram rentabilidade positiva, o 
IPASC até a presente data acumula rentabilidade anual de R$ 11.190.151,81, (onze 
milhões, cento e noventa mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos).  
Levando em consideração o quadro político e econômico do país o Comitê optou em 
manter as recomendações da Consultoria, (em anexo), que passam a fazer parte da 
presente ata, em alocar os novos recursos recebidos pelo IPASC em CDI – Fundo 
Caixa Brasil Referenciado, CNPJ 03.737.206/0001/97, fundo de renda fixa já existente 
na carteira de investimentos do Instituto. A Diretora Administrativa e Financeira 
informou que no dia nove de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze e 
trinta horas na sede do IPASC haverá reunião juntamente com o Conselho 
Administrativo com a presença do Consultor da SMI, para apresentação e análise da 
carteira de investimentos bem como estratégias da Política de Investimentos para o ano 
de dois mil e dezessete.  Nada mais tento a tratar, aprovadas as deliberações por 
maioria dos membros, encerrou-se a reunião. A Secretária do Comitê e Diretora 
Administrativa e Financeira do IPASC cientificará a Diretora Presidente do IPASC, 
acerca das decisões do Comitê de Investimentos e, após, tomará as providências 
necessárias junto às instituições financeiras para consecução das decisões desta 
reunião.   
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