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11ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos vinte e um dias do mês de outubro 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: Apresentação do Fundo FIP Kinea perlo Banco Itaú, 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 passou a palavra ao 
representante do Banco Itaú para as devidas apresentações em seguida 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: Continuamos com um cenário mais otimista 
nos números da Covid19 no mundo, principalmente nos países com processo de vacinação 
adiantado, apesar do avanço da variante Delta.  No Brasil o cenário não é diferente e 
observamos queda nos níveis de contágios e mortes. Apesar do quadro positivo da 
pandemia e da consequente abertura dos mercados, continuamos com um cenário 
econômico bem conturbado, principalmente em função do contexto político/fiscal e inflação 
mais forte. Essas incertezas mantiveram a forte volatilidade nos mercados em setembro, 
resultando em mais um mês difícil, com impacto tanto nas curvas de juros quanto no 
IBOVESPA As incertezas fiscais para os próximos anos continuam impactando as curvas 
de juros, que se mantém em níveis elevados frente ao cenário de juros reais atuais, em que 
pese aos números positivos da Dívida/PIB para este ano. 2 - Relatório de Gestão: 2.1 - 
Quanto aos riscos da carteira: Os riscos da carteira de investimentos do IPASC no mês de 
setembro, permaneceram elevados. O Ibovespa continua acumulando desvalorização no 
ano; com este resultado está ainda bem distante da valorização de índices de bolsas em 
países centrais. Esses riscos vêm sendo monitorado pelo Comitê de Investimentos. 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 setembro, 
data base 30/09/2021, onde se verificou a rentabilidade negativa de R$ -2.783.677,78 (Dois 
milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e setena e oito 
centavos), a meta atuarial (-1,87%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu 
o valor de R$ 144.370.460,75 (Cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta mil, 
quatrocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos). 3 - Análise e deliberação sobre 



 

 

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 11/2021 

 

 

Página 2 de 2 
Rua General Osório nº 52, Centro, Caçador/SC - Cep 89.500-136 

Fone (49) 3563-0216 

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 novos valores junto à Títulos Públicos. Referente ao 
desenquadramento dos investimentos no exterior o Comitê deliberou que aguardará até o 
próximo mês para realizar as devidas alterações. Restou deliberado ainda pelos membros, 
que seja solicitado os documentos do Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF, 
CNPJ nº 15.508.643/0001-55, junto à Caixa Econômica Federal. Este fundo fica atrelado 
aos valores disponíveis em conta corrente para que os mesmos não fiquem parados na 
conta até que o Comitê delibere para onde deverá ser realocado. 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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