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09ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos treze dias do mês de agosto 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 julho, indicou 
ser necessário fazer alterações na carteira. 1- Cenário Econômico: Há um otimismo muito 
elevado com o desempenho da economia no segundo semestre, sendo este corroborado 
pelas temáticas de julho. Entre essas, destacamos o setor de serviços e as projeções para 
o PIB, bem como o componente inflacionário conjuntural e sua relação com a política 
monetária e a taxa básica de juros. A principal variável condicionante do crescimento 
econômico de 2021 vem sendo o ritmo do programa de vacinação. Apesar de alguns 
percalços no começo do segundo trimestre - juntamente com uma segunda onda mais forte 
do que o esperado - o país acelerou a vacinação diária, alcançando a marca de 100 
milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose até 1° de agosto, com mais de 36 
milhões já completamente imunizados. A partir desse contexto, a normalização tanto da 
mobilidade quanto dos hábitos de consumo - que voltam a demandar serviços após uma 
forte tendência ao consumo de bens durante a primeira onda - foi aspecto fundamental para 
o desempenho de setores como shopping e varejo ao longo do semestre.  Essa dinâmica 
fica evidente quando analisamos os números recentes do setor de serviços. A performance 
no mês de maio, divulgada em julho, indicou um crescimento de 1,2% na comparação 
mensal e 23,1% na comparação anual, ambos acima do esperado pelo mercado e em linha 
com o crescimento de abril. Esse resultado foi puxado pelos segmentos de alojamento e 
alimentação (18% na comparação mensal) e transporte aéreo (60,7% na comparação 
mensal), com um índice de difusão mantido em 66,7%. Apesar da retomada, o setor de 
serviços segue comparativamente prejudicado, sobretudo devido aos serviços às famílias 
que, com uma participação de 8% no índice, ainda se encontram 29,1% abaixo dos níveis 
pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 7,2% pré-segunda onda (fevereiro de 2021). Em virtude 
do cenário macroeconômico acima, esperamos uma continuidade de bons desempenhos 
dos serviços e uma contínua retomada gradual aos seus níveis normalizados. 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 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 da CMN nº 3.922/2010 e na Política Anual de Investimentos, 
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ficando demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política 
de Investimentos definida para o ano de 2021. Porém, restou verificado o 
desenquadramento dos investimentos alocados no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, 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 julho, data base 30/07/2021, onde se verificou a rentabilidade negativa de 
R$ -1.282.312,74 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e doze reais e setenta 
e quatro centavos), a meta atuarial (-0,86%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do 
IPASC atingiu o valor de R$ 147.028.575,64 (cento e quarenta e sete milhões, vinte e oito 
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro 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+. Realizado estudo comparativo entre os fundos BB IMA-B 5+, Bradesco Institucional 
IMA-B 5+ e Caixa Brasil IMA-B 5+, o qual segue anexo e passa a integrar a presente ata, os 
membros do Comitê analisaram a rentabilidade, o risco e o retorno dos ativos, optando por 
alocar recursos junto ao fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+. Restou deliberado ainda pelos 
membros, que seja realizado o resgate de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do 
fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (CNPJ nº 23.215.097/0001-55) 
para aplicação junto ao fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA LP (CNPJ nº 10.577.503/001-88). 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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