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02ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, Sra. 
Fernanda Fiorelli e o Sr. Gilmar Martins, 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, calendário das 
reuniões para o ano de 2021. 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 discorrer sobre o cenário econômico, 
apresentou as perspectivas dos principais indicadores financeiros e em vista da atual 
situação do mercado no mês de janeiro, indicando ser necessário fazer alterações na 
carteira. 1- Cenário Econômico: O cenário de investimentos tem se tornado cada vez mais 
desafiador. Em um contexto de pandemia, experimentamos taxas de juros nas mínimas 
históricas, conjuntura que exige que investidores estejam ainda mais atentos aos 
movimentos de mercado. Essa necessidade se torna ainda mais premente quando a 
correlacionamos com a realidade dos Regimes Próprios de Previdência, que sabidamente 
precisam rentabilizar sua carteira de investimentos buscando o equilíbrio financeiro e 
atuarial ao longo do tempo. A economia mundial está iniciando 2021 em uma posição 
melhor do que se projetava em 2020, mas o aumento de casos da Covid-19 e novas 
variantes do vírus estão turvando as perspectivas e preparando um “inverno sombrio”. A 
economia mundial deve crescer 4% em 2021, segundo as projeções mais recentes do 
Banco Mundial, divulgadas em janeiro. Num cenário negativo, com o aumento da Covid-19 
e o atraso na vacinação, essa previsão pode cair para 1,6%. Por outro lado, num cenário 
positivo, com pandemia controlada e vacinação rápida, o crescimento global poderia 
acelerar para quase 5%, estima a instituição. "Embora a economia mundial pareça ter 
entrado em um período de recuperação moderada, os formuladores de políticas públicas 
enfrentam desafios tremendos - em termos de saúde pública, gestão da dívida, políticas 
orçamentárias, banco central e reformas estruturais - ao tentar garantir que esta 
recuperação global ainda frágil ganhe força e estabeleça a base para o crescimento 
robusto", afirmou o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass. 2 - Quanto aos 
riscos da carteira: Os riscos da carteira de investimentos do IPASC, no mês de janeiro, 
permanecem elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações das 
cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. Ao 
diversificar o investimento também geograficamente, o investidor garante proteção em 
mercados menos voláteis do que o brasileiro. Em relação aos riscos da carteira do Instituto, 
estamos fazendo algumas alterações com possiblidade de crescimento e novos 
investimentos. 3 - Enquadramento da Carteira: Todas as aplicações do Instituto estão em 
conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010 e na Política 
anual de investimentos. Fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem 
como da própria política de investimentos definida para o ano de 2020. Em seguida, o 
Gestor de Recursos também apresentou as informações contidas no relatório de gestão do 
mês de janeiro, data base 29/01/2021, onde se verificou a rentabilidade negativa de (R$ -
1.059.664,67 (Um milhão, cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
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sessenta e sete centavos), a meta atuarial (0,69%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio 
do IPASC atingiu o valor de R$ 137.984.421,85 (Cento e trinta e sete milhões, novecentos e 
oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Tendo em 
vista a realização de diversas reuniões On Line com instituições financeiras entre os dias 
oito e dezenove do mês de fevereiro, bem como através da análise das lâminas e materiais 
juntamente com a atual conjuntura econômica do mercado financeiros membros do comitê 
sugerem realizar alterações tanto na carteira de Renda Fixa como na de Renda Variável, 
tendo deliberado de forma unânime pelas seguintes movimentações: Resgate total do 
Fundo BB Ações Retorno Total (CNPJ nº 09.005.805/0001-00) e aplicação no valor de 
R$3.000.000,00 junto ao Fundo BB Ações Quantitativo (CNPJ nº 07.882.792/0001-14, e o 
saldo restante aplicar no Fundo ARX Income FI de Ações, (CNPJ nº 03.168.062/0001-06). 
Resgate total do Fundo Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações, (CNPJ nº 
01.699.688/0001-02) e aplicar no Fundo Indie FIC FIA, (CNPJ nº 17.335.646/0001-22). 
Resgate total dos Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI (CNPJ nº 
13.077.415/0001-05), Fundo Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos (CNPJ 
nº 14.504.578/0001-90) e do Fundo Bradesco Institucional FIC FI IMA-B (CNPJ nº 
10.986.880/0001-70) para aplicação junto ao Fundo Truxt I Valor Institucional FIC FIA 
(CNPJ nº 26.277.595/0001-10). Resgate no valor de R$1.500.000,00 do Fundo BB 
Previdenciário IMA-B Títulos Públicos para aplicação de R$500.000,00 junto ao Fundo 
Safra IMA Institucional FIC Renda Fixa, (CNPJ nº 30.659.168/0001-74) e aplicação no valor 
de R$1.000.000,00 no Fundo Western Asset IMA-B Ativo FI RF, (CNPJ nº 09.087.301/0001-
79). 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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