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4ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. 
 
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois às dezesseis horas, foi 
realizada de forma presencial a quarta reunião ordinária do Conselho Administrativo do 
IPASC.  
 
Reuniram-se de forma presencial os seguintes membros: Édina Carla Bressan, Fernanda 
Fiorelli, Eliete Catarina D’Agostini, Gianni Lucio Parizotto, Pedro Masiero, Simone Maria 
Foscarini e Michelle de Souza Santos.  
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 do Plano de Capacitação do IPASC; 
2. Apresentação do plano de ação para 2022 do IPASC e resultados do plano de 

ação de 2021; 
3. Apreciação de Minuta para instituição do JETON.; 
4. Outros Assuntos; 
5. 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 - Apresentação do Plano de Capacitação do IPASC- A Sra. Fernanda Fiorelli 
apresentou o plano de capacitação tanto para conselheiros e membros do comitê quanto 
para servidores do IPASC. O plano foi aprovado por unanimidade. 
 
2 - Apresentação do plano de ação para 2022 do IPASC - A Sra. Fernanda Fiorelli 
apresentou o plano de ação do IPASC para o ano de 2022 e os resultados executados do 
plano de ação do IPASC para 2021. Os resultados de 2021 e o plano para 2022 foram 
aprovados por unanimidade. 
 
3 - Apreciação de Minuta para instituição do JETON - os membros realizaram a leitura 
da minuta de Lei Complementar e destacaram que é de grande importância esta alteração 
como forma de incentivo aos conselheiros. A minuta foi aprovada e é parte integrante desta 
ata. 
 
4 - Outros Assuntos- Os conselheiros demonstraram preocupação quanto a ausência dos 
relatórios do Conselho Fiscal. 
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5 – Deliberações – Oficiar o Conselho Fiscal para agendamento de uma reunião conjunta 
para alinhamento dos trabalhos dos órgãos colegiados e Diretoria Executiva. 
 
 
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 
 
 
Eliete Catarina D’Agostini 
 
 
Gianni Lucio Parizotto 
 
 
Pedro Antonio Masiero 
 
 
Simone Maria Foscarini  
 
 
Michelle de Souza Santos 
 
 
A Ata assinada é mantida nos arquivos físicos do IPASC 

 
 


