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14ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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 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 e Política de 
Investimentos para o ano de 2021. 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: O Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 
2% a.a e sinalizou que a taxa de juros deve permanecer próxima do patamar atual por 
período prolongado. No comunicado, o Comitê afirma que a forte retomada nas principais 
economias parece ter sofrido alguma desaceleração por conta da ressurgência da 
pandemia. Ademais, há incerteza frente a uma possível redução dos estímulos 
governamentais e à própria evolução da pandemia. Com relação à inflação, o BC ressalta 
que permanecem riscos em ambas as direções. De um lado, o maior nível de ociosidade, 
especialmente no setor de serviços, pode produzir trajetória de inflação abaixo do esperado, 
risco que se intensifica em ambiente de alta incerteza e maior poupança precaucional. Por 
outro lado, o prolongamento de medidas fiscais em resposta à pandemia que piorem a 
trajetória fiscal do país ou frustrações em relação às reformas podem elevar os prêmios de 
risco. Nesse sentido, o risco fiscal gera uma assimetria altista no balanço de riscos. 
Mantendo a cautela necessária por razões prudenciais e de estabilidade financeira, o 
Copom segue com a “prescrição futura” o forward guidance que a Selic deve permanecer 
onde está por período prolongado, frisando que as condições para a política seguem 
satisfeitas, a saber, expectativas de inflação abaixo da meta e ancoradas e regime fiscal 
inalterado. Desta forma, a Selic deva permanecer nesse patamar até pelo menos o 2° 
semestre de 2021. 2 - Quanto aos riscos da carteira de investimentos do IPASC, em nossa 
análise, apesar da volatilidade causada pelo aumento de casos de Covid e das eleições nos 
EUA, mantemos nossa visão do mercado americano como sendo uma boa alternativa de 
diversificação, dado ao momento de retomada econômica e a provável liberação de novos 
estímulos logo após a conclusão das eleições. Os riscos da carteira de investimentos do 
IPASC são baixos. Diversificar tornou-se mais do que uma opção para investidores, tornou-
se uma obrigação. Quem não diversifica está fadado a acontecimentos surpresas que 
podem abalar uma carteira ou fundo de investimento. 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 setembro, data base 30/10/2020, 
onde se verificou a rentabilidade negativa (R$ -204.124,22 – Duzentos e quatro mil, cento e 
vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a meta atuarial (- 0,09%) e o retorno da 
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carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 121.031.005,48 (Cento e vinte e 
um milhões, trinta e um mil, cinco reais e quarenta e oito centavos). Acerca de novas 
movimentações o Comitê sugeriu ao gestor de recursos que solicite o material atualizado 
dos fundos: Morgan Stanley Investment Funds “MS INVF” Global Brands Fund e Morgan 
Stanley Investment Funds (MS INVF) US Growth Fund e encaminhe à Consultoria para 
novo parecer. 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.  
 
 

FÁBIO DENIZ CASAGRANDE 
Diretor Presidente do IPASC 

(CPA 10) 
 

ÉDINA CARLA BRESSAN 
Membro Representante dos Servidores 

(CPA 10) 

     GILMAR MARTINS 
Membro do Conselho Fiscal IPASC (CPA 10) 
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