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01ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 a Sra. Édina Carla Bressan 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 e sobre a participação do 
Comitê no Terceiro Congresso Brasileiro de Investimentos e Décimo Congresso Estadual 
da Assimpasc. 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 outubro, indicando ser necessário fazer alterações na carteira. 1- Cenário 
Econômico: No ambiente doméstico, o PIB do 3 º trimestre de 2020 avançou 7,7 %. Com o 
resultado, o PIB ainda se situa 4,1 abaixo do nível pré pandemia Acerca dos demais 
indicadores de outubro, divulgados em dezembro. O IBC Br apresentou crescimento de 
0,9% completando o 6 ª mês consecutivo de alta. Já a produção industrial cresceu 1,1% 
resultado que corresponde à 6ª alta consecutiva do indicador e coloca a produção da 
indústria 1,4% acima do nível pré pandemia. As vendas do varejo restrito cresceram 0,9% e 
o volume de serviços mostrou avanço de 1,7%.  Acerca do mercado de trabalho, os dados 
do CAGED de novembro registraram criação de 414.556 vagas de empregos formais. Com 
o dado, o saldo acumulado entre julho e novembro foi de 1.503. 507 postos, mais do que 
recuperando as perdas verificadas no auge da pandemia. No tocante à politica fiscal, o 
resultado primário do setor público consolidado foi deficitário em R 18,1 bi no mês de 
novembro. Nos últimos 12 meses, o déficit primário do setor público acumula R$ 664,6 
bilhões 8,9% do PIB e o déficit nominal R$ 978,0 bi, 13,1% do PIB. A Dívida Líquida do 
Setor Público e a Dívida Bruta do Governo Geral alcançaram 61,4 e 88,1 do PIB, 
respectivamente. O IPCA avançou 1,35% em dezembro, acima da mediana das 
expectativas de mercado apuradas pela. Agência Estado 1,22% A surpresa se deu, 
principalmente, nos grupos “ Vestuário” (avanço de 0,59% ante projeção de 0,48% e “Saúde 
e Cuidados Pessoais” 0,65% contra projeção de 0,32%). Os grupos de maior peso no 
índice, entretanto, vieram em linha com as projeções, confirmando a expectativa de 
desaceleração do grupo “Alimentação e Bebidas” (de 2,54% para 1,74% e com a 
manutenção da pressão sobre o grupo “ que acelerou ligeiramente de 1,33% para 1,36%. 
Dentro do grupo“. Combustíveis ainda seguem em elevação 1,56% e passagens aéreas 
mostraram expressiva alta (de 3,22% para 28,05%). O grupo habitação foi impactado pela 
mudança da bandeira tarifária, sendo a maior contribuição positiva para o IPCA. Os preços 
de alimentação em domicílio seguem cedendo, mas ainda em ritmo gradual. 2 - Quanto aos 
riscos da carteira: O ano de 2020 foi bastante desafiador e no mercado de investimentos 
não foi diferente. Experimentamos uma verdadeira montanha russa e, nesse contexto, 
mapear os desafios e identificar as oportunidades foram imprescindíveis para manutenção 
da saúde dos investimentos. Em um ambiente de distanciamento social, nossa equipe se 
reinventou para estar ainda mais próxima provendo acesso à informações tempestivas e 
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imprescindíveis ao processo de tomada de decisão de investimento. Em relação aos riscos 
da carteira do Instituto, estamos bem posicionados 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 dezembro, data base 31/12/2020, onde se verificou a rentabilidade (R$ 

5.128.571,78 – cinco milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e 
setenta e oito centavos), a meta atuarial (1,98%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do 
IPASC atingiu o valor de R$ 137.863.552,12 (Cento e trinta e sete milhões, oitocentos e 
sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). Acerca de novas 
movimentações o Comitê sugeriu ao gestor de recursos que solicite o material atualizado às 
Instituições financeiras para posterior análise e deliberação. Também restou deliberado e 
aprovado por unanimidade que os membros do Comitê participarão do Terceiro Congresso 
Brasileiro de Investimentos e do Décimo Congresso Estadual da Assimpasc. Restou ainda 
deliberado pelos membros do Comitê a necessidade de realização de estudo de ALM, 
ficando o Gestor de Recursos responsável por solicitar a contratação de empresa. 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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