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02ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, 
foi realizada de forma presencial a segunda reunião ordinária do Comitê de Investimentos 
do IPASC.  
 
Reuniram-se na sede deste Instituto de Previdência os seguintes membros: a Sra. 
Fernanda Fiorelli, membro do Conselho Administrativo do IPASC e representante deste no 
Comitê de Investimentos; o Sr. Gilmar Martins, membro do Conselho Fiscal do IPASC e 
representante deste no Comitê de Investimentos, a Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, 
representante do IPASC no Comitê de Investimentos, Sra. Édina Carla Bressan, 
representante da Prefeitura Municipal no Comitê de Investimentos e o Sr. Fábio Deniz 
Casagrande, Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC e Gestor de Recursos, membro 
nato do Comitê de Investimentos. 
 
Com quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Gestor de 
Recursos e Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto, Sr. Fábio Deniz Casagrande, 
que primeiramente agradeceu a participação dos membros. A reunião teve como objetivos 
principais informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao Comitê de Investimentos 
do IPASC e demais atividades pertinentes ao Instituto, visando à maior transparência e o 
melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas: 
 

1. Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro/2022; 

2. Plano de Ação Mensal; 
3. Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
4. Apresentação e discussão do texto da Política de Investimentos para 2022; 
5. Alteração do calendário de reuniões para o exercício 2022; 
6. Informações sobre a liquidação dos fundos Santos Credit Master Fundo de 

Investimentos Renda Fixa Crédito Privado, CNPJ 06.086.158/0001-02 e Santos 
Credit Yeld Fundo de Investimentos Renda Fixa Crédito Provado, CNPJ 
04.877.280/0001-71; 

7. Outras deliberações. 
 
O Sr. Fábio Deniz Casagrande começou fazendo uma breve apresentação de todos os 
assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme pauta enviada previamente 
por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes. 
  
1 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro/2022: A pauta foi conduzida 
pelo Sr. Fábio Deniz Casagrande. 1.1. - Cenário Econômico: Primeiramente, foi feita uma 
apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos 
impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as 
expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. Para o mês 
de janeiro os indicadores de atividade econômica tiveram desempenho acima do esperado 
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pelo mercado. Os índices de volume de serviços e produção industrial avançaram 1,4% e 
2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice 
de vendas no varejo recuou 0,1% em dezembro na comparação mensal ante expectativa de 
queda de 0,5% e acumulou alta de 1,4% em 2021. O IPCA de janeiro elevou-se em 0,54% 
contra 0,73% em dezembro. Alimentação e Bebidas foi o grupo com maior impacto 
individual dentro do índice (0,23 p.p.) causado pelo aumento no preço das frutas (3,40%) e 
das carnes (1,32%). O único grupo que registrou variação negativa foi Transportes (-0,11%) 
impactado pelo recuo nos preOs indicadores de atividade econômica tiveram desempenho 
acima do esperado pelo mercado. Os índices de volume de serviços e produção industrial 
avançaram 1,4% e 2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 10,9% e 3,9%, 
respectivamente. O índice de vendas no varejo recuou 0,1% em dezembro na comparação 
mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou alta de 1,4% em 2021. O IPCA de 
janeiro elevou-se em 0,54% contra 0,73% em dezembro. Alimentação e Bebidas foi o grupo 
com maior impacto individual dentro do índice (0,23 p.p.) causado pelo aumento no preço 
das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo que registrou variação negativa foi 
Transportes (-0,11%) impactado pelo recuo nos preços das passagens aéreas (-18,35%) e 
dos combustíveis (-1,23%). Como tentativa de evitar a escalada inflacionária, o Copom 
elevou novamente a Selic em 1,50 p.p., conforme esperado, e afirmou que o ciclo de aperto 
monetário deve permanecer em território contracionista. Contudo, o Comitê pegou o 
mercado de surpresa ao indicar a redução do ritmo de ajuste para as próximas reuniões. As 
atuais projeções do Copom indicam Selic na casa dos 12% no primeiro semestre de 2022 e 
11,75% no fechamento do ano. 1.2. - Resultados e Relatórios: Depois do cenário 
econômico, foram apresentadas as informações contidas no Relatório de Investimentos e 
de Acompanhamento da Política de Investimentos, data base 31/01/2022, onde se verificou 
a rentabilidade negativa de R$ 1.491.744,22 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil 
reais, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), e o retorno da carteira, 
cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 146.721.658,17 (cento e quarenta e seis 
milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete 
centavos). Restaram demonstradas a posição dos investimentos, sua disponibilidade para 
resgate, sua carência, o saldo final, a participação do instituto sobre o total das aplicações 
do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo 
e a participação sobre o patrimônio líquido do IPASC e o seu enquadramento de acordo 
com as Resoluções CMN nº 3.922, 4.392, 4.604, 4.965 e a Política de Investimento do 
IPASC. Também foi visualizada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por 
instituição gestora e por administrador, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos 
ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos 
após as movimentações de aplicações e resgates realizados no mês de novembro, o saldo 
atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e 
o VaR, a evolução patrimonial do IPASC e os dados e gráficos de comparação entre a 
rentabilidade mensal da carteira do IPASC de -1,12% e da meta atuarial de 0,94%. Além 
disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial dos últimos seis anos, bem como no 
período apurado. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do IPASC, demonstrando a sua 
liquidez de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 
dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar 
o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CAÇADOR 

Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Caçador - IPASC  

 CNPJ/MF nº 04.272.905/0001-71 
          

   Ata nº 02/2022 

 

 

Página 3 de 4 
Rua General Osório nº 52, Centro, Caçador/SC - Cep 89.500-136 

Fone (49) 3563-0216 

indicadores de risco x retorno dos ativos. O Relatório Mensal de Investimentos e de 
Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos 
membros presentes do Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação por 
parte do Conselho Administrativo do IPASC e para fins de conhecimento do Conselho 
Fiscal do IPASC. 
 
2 - Plano de Ação Mensal: Para o próximo período, os membros do Comitê definiram 
como ações no que diz respeito as alocações de novos recursos, recursos provenientes do 
COMPREV, recursos da taxa de administração, recursos provenientes do pagamento de 
parcelamentos e recursos provenientes do pagamento de cupons deverão ser aportados e 
aplicados junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 
(CNPJ nº 23.215.097/0001-55) até o limite permitido. Deverá ser observado junto ao Plano 
de Ações Mensal constante do Relatório de Investimentos e de Acompanhamento da 
Política de Investimentos quem é o responsável pela operacionalização, bem como os 
prazos estabelecidos.  
 
3 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da 
realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus 
respectivos produtos de investimento sejam devidamente credenciados perante o IPASC, 
com a devida aprovação do Comitê de Investimentos, para que assim possa ser verificado e 
analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez 
previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais critérios como: atos de registro ou 
autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empreses e 
regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos 
RPPS, seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No 
mês de janeiro foram realizados os seguintes credenciamentos: KINEA PRIVATE EQUITY 
FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA, KINEA PRIVATE EQUITY 
INVESTIMENTOS S.A. E INTRAG DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. 
 
4 - Apresentação e discussão do texto da Política de Investimentos para 2022: Foi 
apresentada pelo Gestor de Recursos, Sr. Fábio Deniz Casagrande, a proposta de minuta 
para a Política de Investimentos de 2022. Os membros debateram sobre o texto e depois 
das devidas análises, restou deliberado pela alteração do índice utilizado para a definição 
da meta atuarial, que passa a ser o IPCA, uma vez que além de ser o índice oficial é o 
mesmo índice utilizado pelo Município de Caçador na concessão das revisões gerais anuais 
e nos eventuais reajustes concedidos aos servidores. Restou definida também, a meta 
atuarial e a estratégia alvo dos investimentos para o ano de 2022. Assim, os membros 
deste Comitê decidiram de forma unânime, pela aprovação do texto da minuta da Política 
de Investimentos para o ano de 2022, a qual deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal 
para conhecimento e para o Conselho Administrativo para deliberação e providências. 
Referida minuta segue em anexo e é parte integrante da presente ata.  
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5 - Alteração do calendário de reuniões para o exercício 2022: Tendo em vista a 
necessidade de adequar e melhorar os trabalhos deste Comitê, foi proposto aos membros 
novo calendário para realização das reuniões ordinárias no ano de 2022, sendo aprovadas 
as seguintes datas: 30/03/2022, 27/04/2022, 25/05/2022, 29/06/2022, 27/07/2022, 
31/08/2022, 28/09/2022, 26/10/22, 29/11/2022 e 20/12/2022. 
 
6 - Informações sobre a liquidação dos fundos Santos Credit Master Fundo de 
Investimentos Renda Fixa Crédito Privado, CNPJ 06.086.158/0001-02 e Santos Credit 
Yeld Fundo de Investimentos Renda Fixa Crédito Provado, CNPJ 04.877.280/0001-71: 
Tendo ocorrido a liquidação dos fundos por determinação da CVM, houve por parte do 
Gestor de Recursos do IPASC, Sr. Fábio Deniz Casagrande, o pedido de resgate dos 
valores disponíveis em nome deste Instituto de Previdência em 07/01/2022. Desta forma, 
informa o Gestor que foram depositados pela INDIGO Investimentos DTVM o valor total de 
R$ 66.408,44 (sessenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos). 
Após deliberação por parte dos membros deste Comitê, restou definida a aplicação total 
deste valor junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 
(CNPJ nº 23.215.097/0001-55). 
 
7 - Outras deliberações: Tendo em vista que os membros deste Comitê irão participar do 
congresso de investimentos na cidade Florianópolis nos dias 09, 10 e 11 de março do 
corrente ano, restou deliberado pelos membros que a viagem será utilizada também para a 
realização de visita técnica junto ao IPREVILLE, regime próprio da cidade Joinville/SC.  
 
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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