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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
GESTÃO 2021/2024 

 
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 

horas, reuniram-se na sede do IPASC, localizada na Rua General Osório, nº 52, 

Centro, no município de Caçador/SC, a Presidente da Conselho Fiscal, Sra. 

Gilvana Gonçalves, a Secretária Sra. Drieli Roier Pereira, os Conselheiros Sr. 

Carlinho José Bazzei, Sr. Gilmar Martins e Sr. Thomaz Igor, bem como a Suplente 

Sra. Jaqueline dos Santos Gonçalves Soares, para a realização de Reunião 

Ordinária, tendo como pauta: a)Leitura da ata 7 da reunião de 06/10/2021 e 

correspondências enviadas; b)Leitura das correspondências recebidas; c) Análise 

de Contas, investimentos e balancetes de setembro e outubro/2021; d) Votação e 

aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; e)Cronograma de 

reuniões/calendário do exercício de 2022; f) Outros assuntos relevantes. Aberta a 

presente reunião ordinária, a Sra. Presidente procedeu à leitura da Ata Nº 07 da 

reunião realizada em 06/10/2021, bem como informou as correspondências 

encaminhadas (Ofício Nº 08, o qual solicitou a assinatura digital aos membros; 

Ofício Nº 09, o qual requer informações sobre o repasse aos aportes fixos da 

Prefeitura e Ofício Nº 10, acerca da solicitação da documentação para análise na 

presente reunião). Acerca dos ofícios recebidos, o Ofício Nº 147/2021 

encaminhado ao Conselho Fiscal pelo Presidente do IPASC respondeu a 

solicitação encaminhada através do Ofício Nº 08, autorizando a assinatura digital 

dos respectivos membros. Acerca do repasse aos aportes fixos da Prefeitura, “foi 

solicitado ao Poder Executivo através de e-mail ao setor de Contabilidade no dia 

18/08/2021 que procedesse de tal forma, tal qual foi orientada pelo TCE. No dia 30 

de agosto de 2021 o setor de contabilidade respondeu no mesmo e-mail que faria 

uma consulta junto ao Tribunal de Contas referente ao assunto. Na data de 

24/09/2021, ligamos no setor de contabilidade solicitando informações a respeito, o 

qual nos informou que o Controle Interno faria a consulta. O Controle Interno 

protocolou junto ao Tribunal de Contas, através de TC Virtual a consulta, 

reafirmando sobre o assunto e que tão logo obtivesse a resposta nos seria 
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repassado”. E em relação ao Ofício Nº 10, os relatórios foram disponibilizados 

através do Memorando Nº 132/2021, contendo as 03 cópias disponíveis. A seguir, 

houve o questionamento pelo Conselheiro Thomaz acerca da despesa do credor 

MARCIO VINICUS BUSATO, que já havia sido observada pelo Conselheiro 

Carlinho em reunião anterior, pois nas despesas referentes aos meses de 

setembro e outubro, cujo nome não integra a relação de aposentados e 

pensionistas do IPASC. À vista disso, o Sr. Presidente do IPASC, Sr. Antônio 

Castilho compareceu a presente reunião e esclareceu acerca do questionamento, 

informando que se trata de valores decorrentes do pagamento de pensão, pois no 

presente relatório e no empenho consta o nome de uma pessoa física, MARCIO 

VINÍCIUS BUSATO. O respectivo nome refere-se ao representante legal de um 

beneficiário e por esta razão consta o respectivo nome nos balancetes, assim como 

no empenho.  Ato contínuo, a Sra. Presidente esclareceu acerca da perda de 

cargo/destituição do Presidente do Conselho Fiscal do IPASC, questionamento 

trazido pelo Conselheiro Carlinho, decidindo o Conselho, ao final, que constará tal 

previsão legal no Regimento Interno do Conselho Fiscal, mediante quórum e 

motivo relevante. A seguir, foi suspensa a reunião, ante a entrega das placas de 

premiação “Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e Prêmio 

ANEPREN de Boas Práticas de Gestão Previdenciária”. Prosseguindo a reunião, 

lido e discutido o Regimento Interno, o qual foi aprovado pelos membros do 

Conselho Fiscal. Na sequência, elaborado relatório e pareceres das contas e 

investimentos do IPASC, referentes ao bimestre setembro e outubro/2021, a serem 

encaminhados ao Conselho Administrativo, tendo sido feitos os devidos 

apontamentos em relação aos Lançamentos Contábeis de “Aportes Fixos”, 

conforme segue: “Assim, o Conselho Fiscal APROVA as contas, despesas e 

investimentos do mês de setembro/2021, com ressalva observada pelo Conselheiro 

Thomaz Olienik, que faz um apontamento quanto ao lançamento do aporte fixo no 

valor de R$ 508.603,00, repassado ao IPASC via TRANSFERÊNCIA, visto que tal 

valor deveria constar na no Balancete da Receita, na conta “Aportes para 

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – PARTE FIXA – o qual não constou e, se 
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não corrigido, não demonstrará a correta posição contábil no Balanço Anual do 

IPASC ao final do Exercício de 2021. Também restaram aprovadas as contas, 

investimento e despesas do IPASC no mês de outubro, sem ressalvas. ao que o 

Plano de Trabalho, o qual está previsto no Regimento Interno será elaborado na 

primeira reunião ordinária do exercício de 2022, que ficou designada, previamente, 

para 26/01/2022. Ficou definido o Calendário para as reuniões ordinárias do 

exercício de 2022, o qual segue em anexo.Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a presente reunião, e eu Drieli Roier Pereira, lavrei a presente ata, que 

vai por todos os presentes assinada.        
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