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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPASC 
 
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, foi 
realizada de forma presencial a reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC. 
 
Reuniram-se de forma presencial na sede deste Instituto de Previdência os seguintes 
membros: Édina Carla Bressan, Presidente do Conselho Administrativo, Fernanda Fiorelli, 
Simone Maria Foscarini, Eliete Catarina D’Agostini, Michele de Souza Santos, Adriele Belli 
Carlim Danese, Pedro Antonio Masiero, e Gianni Lucio Parizotto. 
 
Com quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pela Sra. Édina 
Carla Bressan que primeiramente agradeceu a participação dos membros. A reunião teve 
como objetivos principais informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao Conselho 
Administrativo do IPASC e demais atividades pertinentes ao Instituto, visando à maior 
transparência e o melhor desempenho da autarquia. Na sequência registrou-se a leitura e 
aprovação da Ata da Reunião anterior e sua assinatura pelos Conselheiros. Passando-se à 
leitura da pauta do dia: 
 
1. Apresentação da revisão anual do Código de Ética do IPASC; 
2. Apresentação da Revisão do Planejamento Estratégico do IPASC; 
3. Apreciação da LDO do IPASC; 
4. Análise dos Investimentos do mês de março/2022; 
5. Resumo de débitos pendentes do IPASC; 
6. Outros assuntos; 
7. Deliberações. 
 
A Sra. Édina Carla Bressan, começou fazendo uma breve apresentação de todos os 
assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme pauta enviada previamente 
por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.. 
  
1 – Revisão anual do Código de Ética:  A conselheira Fernanda apresentou o código de 
ética do IPASC que foi encaminhado anteriormente para leitura e conhecimento dos 
membros. O mesmo não sofreu alterações restando o documento aprovado pelos 
conselheiros; 
2 – Apresentação da Revisão do Planejamento Estratégico do IPASC:  A conselheira 
Fernanda apresentou a revisão e os resultados do Planejamento estratégico do IPASC que 
foi encaminhado anteriormente para leitura e conhecimento dos membros. A mesma 
destacou que nas análises de situação realizadas as principais mudanças que merecem 
destaque e acompanhamento é no que diz respeito à Política de Segurança da informação 
que ainda não se apresenta implantada de forma efetiva no IPASC, bem como no que diz 
respeito à reforma da sede administrativa do IPASC. O documento foi aprovado pelos 
conselheiros; 
3 – Apreciação da LDO do IPASC:  O documento encaminhado anteriormente para leitura 
e conhecimento dos membros, foi analisado e aprovado pelos conselheiros. 
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4 – Análise dos Investimentos do mês de março/2022: A senhora Fernanda Fiorelli, 
representante do Conselho no Comitê de Investimentos apresentou o Relatório de 
Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos, data base março/2022, 
onde se verificou a rentabilidade positiva de R$ 2.594.963,03 (dois milhões, quinhentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e três centavos), e o retorno da 
carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 150.575.101,10 (cento e cinquenta 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e um reais e setenta e dez centavos). 
Restaram demonstradas as posições dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, 
sua carência, o saldo final, a participação deste Instituto sobre o total das aplicações do 
fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a 
participação sobre o patrimônio líquido do IPASC e o seu enquadramento de acordo com a 
Resolução CMN nº 4.963 e a Política de Investimento do IPASC. Também foi visualizada a 
distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora e por administrador, 
o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos e as rentabilidades dos seus 
respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de 
aplicações e resgates realizados no mês de fevereiro, o saldo atual, o retorno mensal e 
anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas, o VaR e o índice de 
Sharpe, a evolução patrimonial do IPASC e os dados e gráficos de comparação entre a 
rentabilidade mensal da carteira do IPASC de +1,75% e da meta atuarial de +2,04%. 
Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
anual da carteira do IPASC que finalizou o mês de março com um desempenho acumulado 
no ano de +0,04% contra a meta atuarial de +4,42%. Além disso, também foi demonstrada 
a evolução patrimonial dos últimos seis anos, bem como no período apurado. A seguir foi 
exposto o patrimônio líquido do IPASC, demonstrando a sua liquidez de forma monetária, 
detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias e acima de 365 dias. 
Visando acompanhar o desempenho dos fundos de investimentos que compõe a carteira do 
IPASC, foi realizada a comparação de alguns indicadores de risco x retorno, como VaR e 
volatilidade, sendo ainda observado o índice de Sharpe dos ativos. O Relatório Mensal de 
Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por 
unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo do IPASC. 
 
5 - Resumo de débitos pendentes do IPASC: O resumo de débitos pendentes, 
previamente encaminhado por e-mail, demonstrou que a Prefeitura Municipal realizou os 
repasses de todos os valores (patronal, segurado, aporte alíquota) e pagamento de 
parcelamento em dia. 
 
6- Outros assuntos:  Os membros do conselho destacaram a importância de alterações na 
legislação para adequação no quadro de servidores do IPASC, visando maior agilidade nos 
trabalhos realizados. A conselheira Simone solicitou que volte a ser encaminhado o relatório 
de parcelamentos aos conselheiros mensalmente. 
 
7- Deliberações:  Remeter oficio ao Diretor Presidente do IPASC, solicitando que no prazo 
de 30 dias apresente minuta de reforma Administrativa do IPASC, e que a mesma venha 
acompanhada de estudo que justifique as alterações propostas. Remeter Oficio ao Diretor 
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Administrativo e Financeiro, solicitando que seja remetido mensalmente o relatório de 
parcelamentos do IPASC, para apreciação do conselho em reunião ordinária. 
 
Nada mais havendo a se tratar, eu Fernanda Fiorelli, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada, foi assinada por mim e pelos demais presentes.  
 
 
 
 
Édina Carla Bressan 
 
 
Fernanda Fiorelli 
 
 
Simone Maria Foscarini 
 
 
Eliete Catarina D’Agostini 
 
 
Michele de Souza Santos 
 
 
Adriele Belli Carlim Danese 
 
 
Pedro Antonio Masiero 
 
 
Gianni Lucio Parizotto 
 
 
 
O documento assinado encontra-se nos arquivos físicos do IPASC. 


