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2ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois às QUINZE 
horas, foi na sede do IPASC a segunda reunião ordinária do Conselho Administrativo do 
IPASC.  
 
Reuniram-se presencialmente os seguintes membros: Édina Carla Bressan, Fernanda 
Fiorelli, Ilvaita Maria Faoro Baron, Eliete Catarina D’Agostini, Gianni Lucio Parizotto, Pedro 
Masiero, Simone Maria Foscarini e Adriele Belli Carlim Danese.  
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 dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - janeiro/2022; 

2. Resumo dos débitos do IPASC; 
3. Deliberação sobre a politica de investimentos do IPASC para 2022; 
4. Analise e deliberação do relatório de Gestão 2021 do IPASC; 
5. Apresentação da Prestação de contas do Conselho Administrativo 
6. Outros Assuntos; 
7. Deliberações. 

 
A Sra. Fernanda Fiorelli, 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 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - janeiro/2022: 1.1. - Cenário 
Econômico: Para o mês de janeiro os indicadores de atividade econômica tiveram 
desempenho acima do esperado pelo mercado. Os índices de volume de serviços e 
produção industrial avançaram 1,4% e 2,9% em dezembro e fecharam 2021 com alta de 
10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice de vendas no varejo recuou 0,1% em dezembro 
na comparação mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou alta de 1,4% em 
2021. O IPCA de janeiro elevou-se em 0,54% contra 0,73% em dezembro. Alimentação e 
Bebidas foi o grupo com maior impacto individual dentro do índice (0,23 p.p.) causado pelo 
aumento no preço das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo que registrou 
variação negativa foi Transportes (-0,11%) impactado pelo recuo nos preOs indicadores de 
atividade econômica tiveram desempenho acima do esperado pelo mercado. Os índices de 
volume de serviços e produção industrial avançaram 1,4% e 2,9% em dezembro e fecharam 
2021 com alta de 10,9% e 3,9%, respectivamente. O índice de vendas no varejo recuou 
0,1% em dezembro na comparação mensal ante expectativa de queda de 0,5% e acumulou 
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alta de 1,4% em 2021. O IPCA de janeiro elevou-se em 0,54% contra 0,73% em dezembro. 
Alimentação e Bebidas foi o grupo com maior impacto individual dentro do índice (0,23 p.p.) 
causado pelo aumento no preço das frutas (3,40%) e das carnes (1,32%). O único grupo 
que registrou variação negativa foi Transportes (-0,11%) impactado pelo recuo nos preços 
das passagens aéreas (-18,35%) e dos combustíveis (-1,23%). Como tentativa de evitar a 
escalada inflacionária, o Copom elevou novamente a Selic em 1,50 p.p., conforme 
esperado, e afirmou que o ciclo de aperto monetário deve permanecer em território 
contracionista. Contudo, o Comitê pegou o mercado de surpresa ao indicar a redução do 
ritmo de ajuste para as próximas reuniões. As atuais projeções do Copom indicam Selic na 
casa dos 12% no primeiro semestre de 2022 e 11,75% no fechamento do ano. 1.2. - 
Resultados e Relatórios: Depois do cenário econômico, foram apresentadas as informações 
contidas no Relatório de Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos, 
data base 31/01/2022, onde se verificou a rentabilidade negativa de R$ 1.491.744,22 (um 
milhão, quatrocentos e noventa e um mil reais, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte 
e dois centavos), e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 
146.721.658,17 (cento e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e 
cinquenta e oito reais e dezessete centavos). Restaram demonstradas a posição dos 
investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo final, a participação 
do 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 as Resoluções CMN nº 3.922, 4.392, 4.604, 4.965 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 novembro, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira 
como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do IPASC e os 
dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do IPASC de -
1,12% e da meta atuarial de 0,94%. 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, acima de 365 dias e o valor na 
carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi 
demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno 
dos ativos. O Relatório Mensal de Investimentos e de Acompanhamento da Política de 
Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Conselho 
Administrativo. 
2 - Resumo dos débitos do IPASC - 2.1 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. 
 
3 - Deliberação sobre a política de investimentos do IPASC para 2022- 3.1 a Minuta da 
política de investimento do IPASC para o ano de 2022 que foi apresentada, discutida e 
deliberada pelo dos conselheiros. A mesma resta aprovada 
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4 - Analise e deliberação do relatório de Gestão 2021 do IPASC – 4.1 A Sra. Fernanda 
Fiorelli apresentou o documento remetido pela Diretoria Executiva do IPASC, o qual foi 
enviado também para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em atendimento 
ao disposto na Instrução normativa nº 0020/2015. Nele constam informações gerais do 
RPPS, órgãos colegiados, Gestão orçamentária e financeira, benefícios, licitações e 
contratos dentro outros dados específicos exigidos pelo órgão fiscalizador. O relatório resta 
aprovado 
 
5- Apresentação da Prestação de Contas do Conselho Administrativo- 5.1 A Sra. 
Fernanda Fiorelli apresentou a minuta da prestação de contas do Conselho Administrativo 
previamente encaminhada por e-mail. A mesma restou aprovada e segue para publicação. 
 
6- Outros Assuntos- 6.1 A Presidente do Conselho informou a respeito da necessidade de 
alteração das datas de reuniões do Conselho, de modo a garantir que todos os documentos 
cheguem em tempo hábil e com as informações completas. 6.2 Os conselheiros tomaram 
conhecimento que o orçamento aprovado em LDO e PPA, para o IPASC, para o ano de 
2022 é diferente do encaminhado pelo corpo técnico do IPASC ao executivo e aprovado por 
este Conselho. 
 
7 - Deliberações- Alteração das datas de reunião que passarão da última quinta-feira para 
a primeira quinta-feira de cada mês.  Os conselheiros solicitaram que seja confeccionado 
ofício com pedido esclarecimentos ao Executivo Municipal, quanto a divergência de valores 
enviados e aprovados no orçamento para o ano de 2022 do IPASC.  
 
 
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 
 
 
Ilvaita Maria Faoro Baron 
 
 
Eliete Catarina D’Agostini 
 
 
Gianni Lucio Parizotto 
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Pedro Antonio Masiero 
 
 
Simone Maria Foscarini  
 
 
Adriele Belli Carlim Danese 
 
 
Michelle de Souza Santos 
 
 
A Ata assinada é mantida nos arquivos físicos do IPASC 

 

             
 


