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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

Data: 28-01-2021 

 

Às dezesseis horas do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se o 

Conselho Administrativo do IPASC presencialmente, com a participação dos seguintes 

membros: Edina Carla Bressan, Eliete Catarina D’Agostini, Gianni Lúcio Parizotto, 

Fernanda Fiorelli, Ilvaita Maria Faoro Baron, Odete Maria Rosseto Xavier Correa, Odila 

Damacena Ferlin, Simone Foscarini.  Havendo quórum, a Presidente do Conselho, 

Eliete Catarina D’Agostini, iniciou os trabalhos, com o seguinte expediente e ordem do 

dia: 

  

1. Resumo da ata da reunião anterior, encaminhamentos feitos e correspondências 

recebidas: Ofício nº 01/2021/CA enviado para o Presidente da Comissão de 

Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores, referente à Reunião 

Extraordinária nº 01/2021. 

2. Calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2021: Permanece a reunião na 

última quinta-feira do mês, às 16:00 horas. 

3. Eleição para Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Administrativo: 

Foram eleitas as Conselheiras: Odete Maria Rosseto Xavier Correa para Presidente 

do Conselho, Edina Carla Bressan como Vice-Presidente e Fernanda Fiorelli como 

Secretária. 

4. Investimentos do IPASC mês de dezembro de 2020 e Resumo de débitos 

pendentes: De acordo com o Relatório Mensal de Investimentos, verificou-se que o 

Patrimônio do Instituto apresentou um aumento de 3,95% em comparação ao mês 

de novembro, o que demonstra rentabilidade positiva no montante de R$ 

5.128.571,78 (cinco milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um 

reais e setenta e oito centavos). O 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). Conforme o Parecer e 

Deliberações do Comitê “Caso as projeções de inflação se aproximem da meta de 

2021 e/ou à medida em que o ano de 2022 vá ganhando importância em seu 

horizonte relevante para a condução da política monetária, o BCB reforçou que este 

movimento não implica, necessariamente, que a Selic será elevada na sequência”. 

O Resumo de débitos não foi encaminhado. O Relatório Mensal de Investimentos 

faz parte da Presente Ata. 

5. Outros assuntos: Fica autorizado a contratação de empresa para fazer Estudo 

Atuarial 2021 e contratação de empresa para fazer Estudo ALM. 

6. Deliberações: 6.1 Solicitar os Relatórios do Conselho de Gestão Fiscal referente a 

2020, que até o momento não foram apresentados. Solicita-se que a partir de agora 

os Relatórios sejam apresentados mensalmente. 6.2 Solicitar a Diretoria Executiva 

do IPASC que seja incluso informações referentes à dívida de anos anteriores e 
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não pagas, as quais ainda não foram oficialmente transformadas em 

parcelamentos, na tabela resumo de valores. Bem como solicitar tabela resumo de 

valores atualizada referente ao encerramento de 2020 e tabela de 

acompanhamento mensal dos parcelamentos. 6.3 Enviar Ofício para o Prefeito 

Municipal cobrando a substituição imediata da Diretora Presidente do IPASC, 

conforme Ata nº 11/2020 e solicitado através do Ofício nº 28/2020/CA, de 03 de 

dezembro de 2020. 

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que originou a presente ata, que, após lida 

foi aprovada e vai assinada pelos presentes. 

 

Edina Carla Bressan 
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