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07ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 16 horas, 

reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 
de Caçador - IPASC, sito a Rua General Osório, nº 52, Centro, Caçador/SC, os membros 
do Comitê de Investimentos do IPASC, o Sr. Gilmar Martins e a Sra. Édina Carla Bressan e 
a Sra. Fernanda Fiorelli, juntamente com o Gestor de Recursos e Diretor Administrativo e 
Financeiro do IPASC, Sr. Fábio Deniz Casagrande, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: Atualização do cenário econômico do corrente ano, análise do relatório de gestão 
dos investimentos, análise e deliberação sobre novos investimentos e apresentação do 
Banco Itaú. Dando início aos trabalhos, o Gestor de Recursos e Diretor Administrativo e 
Financeiro do IPASC, cumprimentou os presentes e falou sobre a pauta do dia. Em seguida 
o Gestor de Recursos passou a palavra aos representantes do banco Itaú para que fizesse 
a apresentação. Em seguida o Gestor de Recursos comentou sobre o cenário econômico, 
apresentou as perspectivas dos principais indicadores financeiros e em vista da atual 
situação do mercado no mês de maio, indicou ser necessário fazer alterações na carteira. 
1- Cenário Econômico Ao longo do mês de junho observamos incertezas relacionadas à 
evolução da pandemia do coronavírus, principalmente no que diz respeito à disseminação 
da variante Delta. Na Europa, há o receio de uma nova onda da doença em função das 
férias de verão – que aumentam o fluxo de viagens no continente. No Reino Unido, por 
exemplo, o mês de junho foi marcado pelo maior aumento diário do número de casos desde 
janeiro, mesmo com o país tendo grande parte da sua população vacinada. Mesmo assim, 
as expectativas permanecem positivas, e o primeiro-ministro, Boris Johson, anunciou que o 
próximo passo do plano de reabertura da economia está confirmado para o dia 19 de julho, 
após ter sido postergado no último mês. Já com relação a inflação, a preocupação com a 
inflação mundial permanece. Nos EUA, o Consumer Price Index (CPI) acelerou de 4,2% em 
abril para 5,0% em maio de 2021 - a leitura mais alta desde agosto de 2008. A alta ocorre 
em meio a efeitos de base baixos do ano passado, enquanto aumenta a demanda do 
consumidor à medida que a economia reabre, e ainda ocorrem restrições de produção pelo 
lado da oferta. No cenário nacional, depois de a pandemia atingir um de seus piores 
momentos, dados revelam que o número de mortes pela doença teve uma queda nos 
últimos dois meses. O patamar, no entanto, segue alto: foram 55 mil mortes em junho. A 
redução de fatalidades ocorre ao mesmo tempo em que o processo de vacinação acelera 
no país – com o Brasil já tendo aplicado 105 milhões de doses de vacinas contra a Covid. 
Esperamos que o processo de imunização continue acelerando caso os laboratórios 
fornecedores cumpram os contratos assinados com o país. 2 - Quanto aos riscos da 
carteira: Os riscos da carteira de investimentos do IPASC são baixos, no tocante ao risco de 
crédito está bem concentrado em fundos que não indicam problemas neste sentido, na 
medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras 
formadas exclusivamente por títulos públicos federais. Também podemos afirmar que este 
fator de risco foi bem gerenciado. 3 - Enquadramento da Carteira: Todas as aplicações do 
Instituto estão em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução da CMN nº 
3.922/2010 e na Politica anual de investimentos, ficando demonstrado o cumprimento da 
legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 
2021. Porém, restou verificado o desenquadramento dos investimentos alocados no Artigo 
9º II, alínea “a”, sendo que os demais estão corretamente distribuídos conforme os artigos 
da Resolução nº 3.922/10, alterada pelas Resoluções nº 4.604/17 e nº 4.695/18.Em 
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seguida, o Gestor de Recursos também apresentou as informações contidas no relatório de 
gestão do mês de junho, data base 30/06/2021, onde se verificou a rentabilidade de R$ 
1.083.567,39 (Um milhão, oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e 
nove centavos), a meta atuarial (0,73%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC 
atingiu o valor de R$ 144.722.449,61 (Cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e 
vinte dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).Tendo em 
vista a análise do relatório de investimentos o Comitê deliberou por realizar as seguintes 
alterações na carteira: Aplicação do valor constante na conta corrente do Banco Santander, 
proveniente de devolução de rentabilidade do valor que ficou parado na conta no período de 
16/03/2021 a 05/05/2021 por parte do próprio Banco, no fundo SANTANDER FI IBOVESPA 
ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES, CNPJ nº 01.699.688/0001-02. Ficou deliberado que será 
realizado uma reunião com a Consultoria para discutir sobre novas movimentações na 
carteira do IPASC. Nada mais havendo a se tratar, eu Fábio Deniz Casagrande, lavrei a 
presente Ata que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos demais presentes.  
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