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13ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 16 horas, 

reuniram-se através de sistema “on line” os membros do Comitê de Investimentos do 
IPASC, Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, Sra. Fernanda Fiorelli juntamente com o Gestor 
de Recursos e Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC, Sr. Fábio Deniz Casagrande, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: Fundo CAIXA que são indexados ao IMA-B 5+ 
que estão apresentando elevado risco de mercado. Em seguida, o Gestor de Recursos 
apresentou as informações contidas no relatório de gestão do mês de outubro até a 
presente data, onde se verificou que os Fundos indexados ao IMA-B 5+ apresentam 
elevado risco de mercado, ou seja, significativa volatilidade e rentabilidades. No final da 
semana passada e hoje os títulos públicos IMA-B 5+ tiveram queda de taxas de 
rentabilidade e elevação de preços trazendo significativa valorização destes fundos. 
Entretanto, estes fundos são muito aderidos a dívida pública e assim refletem a situação 
fiscal do Brasil, que não é boa. Desta forma, a elevação da percepção deste risco vai fazer 
com que estas taxas se elevem e tragam desvalorizações das cotas. A sugestão de 
resgate, neste momento, visa aproveitar esta recente valorização, retirando recursos 
expostos a significativos riscos de mercado e aproveitar a oportunidade de reinvestimento 
nestes fundos, caso, em breve, venham a apresentar rentabilidades próximas a 80% de sua 
meta atuarial para 2021. Sendo assim, visando maior rentabilidade com menor nível de 
risco, o comitê delibera a seguinte movimentação: Resgate da totalidade dos valores junto 
ao Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ nº 
10.577.503/0001-88), para aplicação da totalidade dos valores junto ao Fundo CAIXA FIC 
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (CNPJ nº 23.215.097/0001-55). 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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