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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
 
Data: 30-11-2016 

Às dezesseis horas do dia trinta de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se 

o Conselho Administrativo do IPASC, tendo por local o Auditório da sede do Instituto e 

presentes os seguintes membros: Fabio Deniz Casagrande, Eliete Catarina D’Agostini, 

Pedro Antonio Masiero,  Luciana Maria Barbosa Nunes de Oliveira, Francieli Antunes de 

Macedo, Ilvaita Faoro Baron e Angela Maria Stavis. Dando início aos trabalhos, tendo o 

quorum necessário, o Presidente agradecendo a presença dos Conselheiros, deu a 

palavra à Diretora Administrativa e Financeira do IPASC, Édina Carla Bressan, que 

apresentou o relatório dos Investimentos do Instituto até o mês de outubro de 2016,  

sendo que no referido mês,  o saldo financeiro fechou no  valor total líquido de R$ 

88.748.617,51 (oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 

dezessete reais e cinquenta e um centavos), observado o retorno dos investimentos no 

valor de R$  962.335,89 (novecentos e sessenta e dois reais e trezentos e trinta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos), sendo que o Instituto resgatou o valor de R$ 

359.352,61 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e um centavos), para pagamento das despesas com folha de pagamentos, 

dos benefícios e despesas administrativas, havendo acréscimo ao Patrimônio Líquido o 

valor de R$ 584.537,61 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete 

reais e sessenta e um centavos). Ainda, foi apresentado pela Diretora Administrativa o 

resultado da reunião do Comitê de Investimentos, realizada no dia vinte e cinco de 

novembro de dois mil e dezesseis, que segundo a orientação da Consultoria de 

Investimentos, cujo e-mail fica anexado à presente ata,  o Comitê definiu que novas 

alocações de investimentos serão feitas em Fundos de Investimentos referenciados ao 

IRFM-1 e CDI. Em seguida, o Presidente do Conselho pôs em discussão a proposta da 

Política de Investimentos do IPASC para o ano de 2017, cuja formulação foi realizada 

sob orientação técnica da empresa SMI Consultoria de Investimentos, apreciada  pelo 

Comitê de Investimentos que sugeriu a aprovação na forma apresentada ao  Conselho 

Administrativo, que fica aprovada pelos Conselheiros presentes. Ficou definida a 

próxima reunião ordinária para o dia quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis. 
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Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião. Lida a 

presente foi aprovada pelos presentes. Nada mais. 


