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ATA C.A nº 09/2021                                                                                 29/07/2021. 
 

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, realizada ao 

quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um as dezesseis horas, na plataforma 

on-line, presentes os Conselheiros: Odete Maria Rosseto Xavier Correa, Édina Carla 

Bressan, Fernanda Fiorelli, Eliete Catarina D’Agostini, Gianni Lúcio Parizotto, Ilvaita 

Maria Faoro Baron, Simone Foscarini, Odila Damacena Ferlin.  Havendo quórum, a 

Presidente do Conselho, Sra. Odete Maria Rosseto Xavier Correa, iniciou os trabalhos. 

Ato contínuo registrou-se a leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior (ata da 6ª 

reunião Ordinária de 2021), e sua assinatura pelos Conselheiros. Iniciada a reunião, a 

Presidente passou à leitura da pauta do dia:  

1. Encaminhamentos feitos e correspondências recebidas: Não houveram 

correspondências expedidas e/ou recebidas. 

2. Investimentos do IPASC mês de junho de 2021: O Ministério da Economia e o 

Presidente informaram que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial por mais três 

meses, até outubro, com os mesmos valores de R$ 150,00 a R$ 375,00 e com igual 

alcance da ajuda aos vulneráveis em termos de público. O Copom aumentou a Selic em 

linha com o esperado, com alta de 0,75 ponto percentual, a 4,25%, mas deixou a porta 

aberta para uma alta até mais acelerada dos juros na próxima reunião de agosto, com a 

Selic podendo encerrar 2021 acima do atual patamar previsto pelo mercado no último 

relatório Focus, de 6,25%. O Comitê de Política Monetária (Copom) indicou que pode 

elevar a Selic em ritmo mais acentuado e até acima do que o mercado espera 

atualmente para o fim do ano. A autoridade monetária reconheceu que a pressão 

inflacionária continua maior do que o esperado, especialmente em se tratando de bens 

industriais, mesmo com a valorização do real. De acordo com a instituição, a inflação 

continua impulsionada pela lenta normalização da oferta, a “resiliência” da demanda e a 

“deterioração do cenário hídrico”, que pressiona os preços com a alta da energia. Na 

distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IPASC vem mantendo a 

totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 11 gestores, 

implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores 

como de índices de referência dos investimentos realizados. Em seguida, o Gestor de 

Recursos também apresentou as informações contidas no relatório de gestão do mês 

de junho, data base 30/06/2021, onde se verificou a rentabilidade de R$ 1.083.567,39 

(Um milhão, oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), a meta atuarial (0,73%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC 

atingiu o valor de R$ 144.722.449,61 (Cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e 

vinte dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). Tendo 

em vista a análise do relatório de investimentos o Comitê deliberou por realizar as 

seguintes alterações na carteira: Aplicação do valor constante na conta corrente do 

Banco Santander, proveniente de devolução de rentabilidade do valor que ficou parado 

na conta no período de 16/03/2021 a 05/05/2021 por parte do próprio Banco, no fundo 

SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES, CNPJ nº 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CAÇADOR 

Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Caçador - IPASC  

 CNPJ/MF nº. 04.272.905/0001-71 

FONE (0XX49) 3563-0216 

             

 

 

Página 2 de 3 
 

01.699.688/0001-02. Ficou deliberado que será realizado uma reunião com a 

Consultoria para discutir sobre novas movimentações na carteira do IPASC. 

3.  O Resumo de débitos previamente encaminhado por e-mail demonstrou que a 

Prefeitura realizou o repasse de todos os montantes devidos (patronal, servidor, aporte 

e alíquota complementar) em dia. Tal resumo é parte da Presente Ata. 

4. Analise e deliberação acerca do PPA e LOA do IPASC: aprovado pelos conselheiros. 

5. Deliberação para contratação de consultoria de investimentos: Os conselheiros 

aprovam a contratação de consultoria de investimentos e manifestaram o 

descontentamento com o atual prestador de serviços, solicitando assim o trâmite do 

processo para contratação de outra empresa. 

6. Outros assuntos. 6.1 A Conselheira Fernanda Fiorelli solicitou a palavra para 

esclarecimentos acerca das deliberações realizadas na penúltima reunião que aprova a 

substituição do membro do Conselho no Comitê de Investimentos. As conselheiras 

Eliete, Ivaita e Odila se manifestaram informando que a solicitação para troca se deve 

ao fato de haver mais de um servidor do IPASC no Comitê de Investimentos. A 

Conselheira Fernanda informou que gostaria de permanecer junto ao Comitê até o 

termino de seu mandato como Conselheira o que foi acolhido pelos conselheiros além 

de explanar sobre o seu trabalho junto ao comitê. A mesma também sugeriu que o 

conselho solicite a alteração da Lei e do Decreto de criação do comitê para a criação de 

uma vaga para um representante do Legislativo, uma vez que o mesmo não possui 

representantes no Comitê de Investimento, sugestão esta que foi acolhida pelos demais 

conselheiros. 5.2 A Presidente do Conselho Sra. Odete Informou aos demais 

conselheiros que por motivos pessoais está deixando o Conselho, passando a 

Presidência para a Conselheira Édina, hoje vice-presidente, conforme disposto no 

Regimento Interno do Conselho. 5.3 Aberta a eleição para novo Vice-Presidente a 

Conselheira Odila manifestou interesse o que foi aprovado pelos demais conselheiros. 

5.4 A conselheira Fernanda informou que o estudo de ALM havia sido enviado no dia 

21/06 porem por problemas técnicos a Presidente não recebeu o documento, o qual 

será enviado junto a esta ata. 

7. Deliberações: 7.1. Solicitar alteração na Lei nº 2980 de 13/03/2013 e Decreto nº 8804 
de 01/07/2020 para inclusão de 01 vaga no Comitê de Investimentos do IPASC 
exclusiva para um representante do Legislativo, devendo este, ser servidor efetivo do 
mesmo. 7.2 proceder o envio do Oficio com as solicitações constantes na penúltima 
reunião do conselho, bem como as deliberadas nesta ata. 
8.  Nada mais a deliberar, redigida esta ata por Fernanda Fiorelli, às 17:15 horas a 
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos 
constantes, assinam os conselheiros presentes. 
 

 

Edina Carla Bressan 
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Eliete Catarina D’Agostini 

 

 

Gianni Lúcio Parizotto 

 

 

Ilvaita Maria Faoro Baron 

 

 

Simone Foscarini 

 

Fernanda Fiorelli 

 

Odila Damacena Ferlin 

 

 

 

ATA APROVADA E ASSINADA VIRTUALMENTE DEVIDO A REUNIÃO ON LINE PELO 

FATO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

 


