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10ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos treze dias do mês de setembro 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, a Sra. Fernanda Fiorelli e a Sra. 
Diala Marchi Gonçalves Bridi 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 e análise e deliberação sobre novos investimentos. 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 
comentou sobre o cenário econômico, apresentou as perspectivas dos principais 
indicadores financeiros e em vista da atual situação do mercado no mês de agosto, indicou 
ser necessário fazer alterações na carteira. 1 - Cenário Econômico: Ao longo do mês de 
agosto a preocupação com a variante delta continuou, principalmente em localidades com 
baixa taxa de vacinação. Nos Estados Unidos, os números bateram novos recordes, 
enquanto países já discutem a aplicação de novas doses de reforço. Na esfera econômica, 
a incerteza relacionada ao avanço da variante foi percebida, com dados de atividade dos 
EUA, da Zona do Euro e da China mostrando desaceleração. Já com relação à inflação e à 
política monetária, as incertezas permaneceram, com o foco no posicionamento do Fed - 
Banco Central norte-americano - sobre o início do processo de retirada dos estímulos 
econômicos. O presidente da instituição, Jerome Powell, discursou em Jackson Hole, mas 
não ofereceu detalhes do “tapering”, conforme era aguardado. Em sua fala, ele mencionou 
que existem dúvidas sobre o caráter passageiro da inflação, mas que a redução de 
estímulos neste momento pode ser prematura. Diante das incertezas relacionadas à 
variante delta e de um mercado de trabalho que, apesar de um progresso substancial, ainda 
está longe dos patamares pré pandemia, acreditamos que o “tapering” deva ser anunciado 
no final do ano, com início somente no ano que vem. Reforçamos, como o próprio Fed 
mencionou, que o início da redução de estímulos não está atrelado a um aumento de juros 
imediato. Assim, esperamos que as taxas de juros norte-americanas começam a subir 
somente no segundo semestre de 2022. No cenário nacional, a aceleração da vacinação e 
a redução nos números de novos casos e novas mortes provocados pelo coronavírus não 
foram o suficiente para melhorar o ambiente econômico. As pressões inflacionárias, as 
tensões políticas e a incerteza fiscal prevaleceram, mesmo com expectativas positivas 
relacionadas a pandemia. No campo da atividade, dados do segundo semestre 
surpreenderam negativamente e mostraram recuperação menor do que a inicialmente 
esperada. Apesar da recuperação do setor de serviços, o setor agropecuário e o setor 
industrial permaneceram fragilizados, principalmente em função da falta de chuvas e da 
falta de insumos. Diante disso, revisamos nossa projeção de crescimento do PIB de 5,3% 
para 5,0% em 2021 e, para 2022, esperamos crescimento de 1,4%. 2 - Relatório de Gestão: 
2.1 - 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 
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podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. 2.2 - Enquadramento da 
Carteira: As aplicações do Instituto estão em conformidade com os critérios estabelecidos 
na Resolução do CMN nº 3.922/2010 e na Política 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 que a carteira ainda 
está desenquadrada nos investimentos alocados no artigo 9º, inciso II, alínea “a” 
(desenquadramento passivo), 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. 2.3 - Relatório de Gestão: Em seguida, o Gestor de Recursos também apresentou 
as informações contidas no relatório de gestão do mês de agosto, data base 31/08/2021, 
onde se verificou a rentabilidade negativa de R$ -1.080.521,31 (um milhão, oitenta mil, 
quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), a meta atuarial (-0,73%) e o retorno 
da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 146.692.127,02 (cento e 
quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e vinte e sete reais e dois 
centavos). 3 - Análise e deliberação sobre novos investimentos: Tendo em vista a análise 
do mercado e do relatório de investimentos o Gestor de Recursos indicou ser necessário 
fazer alterações na carteira, propondo aos membros do Comitê a aplicação de recursos 
junto a fundo indexado em IMA-B 5+. Assim, restou deliberado pelos membros do Comitê 
que seja feito o resgate de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) do fundo 
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (CNPJ nº 23.215.097/0001-55), resgate 
total do FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF (CNPJ nº 10.740.670/0001-06), resgate 
total do FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF (CNPJ nº 10.577.519/0001-90), para 
aplicação da somatória total dos valores junto ao fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ nº 10.577.503/001-88). Por fim, o Gestor de 
Recursos informou aos membros do Comitê que no dia oito de setembro do corrente ano foi 
efetivada a compra de títulos públicos federais, conforme deliberação do Comitê realizada 
em reunião anterior. 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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