ESTADO DE SANTA CATARINA
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Instituto de Previdência Social dos Servidores
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CNPJ/MF nº. 04.272.905/0001-71
FONE (0XX49) 3563-0216

ATA C.A nº 05/2021

25/03/2021.

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, realizada ao
vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um as dezesseis horas, no
formato virtual através da plataforma google meet, presentes os Conselheiros: Édina
Carla Bressan, Eliete Catarina D’Agostini, Fernanda Fiorelli, Gianni Lúcio Parizotto,
Ilvaita Maria Faoro Baron, Simone Foscarini, Pedro Masiero, Odila Damacena Ferlin.
Havendo quórum, a Vice-Presidente do Conselho, Édina Carla Bressan que se
apresenta em substituição à Presidente Sra. Odete Maria Rosseto Xavier Correa, que
precisou se ausentar justificando motivo, iniciou os trabalhos. Registramos a presença
do Sr. Antônio Carlos Castilho Diretor Presidente do IPASC. Ato contínuo registrou-se a
aprovação da Ata da Reunião anterior (3ª Ordinária de 2021), e sua assinatura pelos
Conselheiros. Iniciada a reunião, a Vice-Presidente passou à leitura da pauta do dia:
1. Encaminhamentos feitos e correspondências recebidas: Oficio encaminhado
nº04/2021/CA, protocolado sob o nº 5.600/2021, em 11/03/2021, endereçado a Sra.
Franciele Macedo e ao Conselho Fiscal, solicitando reunião conjunta para conversa e
esclarecimentos referente a renúncia dos conselheiros. O ofício não foi respondido.
Segue anexo a esta ata, oficio e cópia da movimentação do protocolo junto a Prefeitura
Municipal. Ofício recebido IPASC nº 23/2021 da Diretoria Executiva do IPASC que
convoca os Conselheiros a participarem de capacitação sobre Previdência
Complementar, atendendo ao pedido deste conselho em ata de nº 04/2021 e enviado
anteriormente para leitura.
2. Analise e deliberação sobre a LDO que foi enviada previamente por e-mail para
leitura. Foi apresentada em reunião pelo Diretor Presidente do IPASC, foi aprovada por
unanimidade.
3. Investimentos do IPASC mês de fevereiro de 2021 e Resumo de débitos pendentes:
De acordo com o Relatório Mensal de Investimentos, verificou-se que o Patrimônio do
Instituto apresentou um decréscimo de -1,10% em comparação ao mês de janeiro, o
que demonstra rentabilidade negativa no montante de R$ -1.617.943,08 (um milhão,
seiscentos e dezessete mil novecentos e quarenta e três reais e oito centavos). O
patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 138.979.221,65 (cento e trinta e oito milhões
novecentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco
centavos). Conforme o Parecer e Deliberações do Comitê “Além das questões ligadas a
pandemia, tivemos no mês de fevereiro muitos desgastes políticos econômicos, o que
levou a continuidade da abertura das curvas de juros de longo prazo. Todavia, o
governo sinalizou novamente que estará atento ao teto de gastos. Por esses motivos,
na renda fixa, continuamos vendo os vértices mais longos atrelados ao IMA-B com
prêmios ainda maiores quando comparados à precificação atual do mercado (previsão
de juros reais negativos em 2021, com rolagem da dívida pagando juros reais nas NTNBs mais longas entre 3,8% e 4,2%). Por conta disso mantemos nossa perspectiva de
bons prêmios no médio prazo, considerando um fechamento das curvas de juros em um
melhor ambiente político econômico, mas com muita volatilidade no curto prazo. Na
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distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IPASC vem mantendo a
totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 11 gestores,
implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores
como de índices de referência dos investimentos realizados. Os investimentos do
IPASC, além de estarem de acordo com a Política de Investimentos, também estão
corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução nº 3.922/10, alterada pelas
Resoluções nº 4.604/17 e nº 4.695/18. O Comitê decidiu realizar as alterações
necessárias na carteira como: Resgate total dos Fundos BANRISUL SOBERANO FI RF
SIMPLES LP, CNPJ nº 11.311.874/0001-86 e BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ
nº 21.743.480/0001-50 para após o parecer da consultoria ser aplicado no Fundo
Western Asset US Index 500 FI Multimercado CNPJ nº 17.453.850/0001-48.
4. O 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), restando apenas um valor referente a parcelamento que será
retido do FPM no próximo dia 30/03, conforme observação da contadora do IPASC
constante no resumo. Tanto o Relatório Mensal de Investimentos, como o resumo de
débitos fazem parte da Presente Ata.
5. Prestação de contas do Comitê de Investimentos do ano de 2020, que foi
previamente encaminhada por e-mail e demonstra o trabalho realizado pelos membros
do comitê que apesar de um ano com fortes crises econômicas e politicas
desenvolveram um bom trabalho e reforça a transparência em seus atos.
6. Outros assuntos. 6.1 A Conselheira Fernanda Fiorelli e a Vice-Presidente Édina
Carla Bressan reforçaram importância da participação dos Conselheiros na capacitação
sobre Previdência Complementar, oferecida pelo IPASC a pedido do Conselho
Administrativo. 6.2 O Diretor Presidente do IPASC, ao apresentar a LDO, falou sobre a
possibilidade de reestruturação da sede do Instituto e os Conselheiros concordaram ser
necessário para garantir acessibilidade e bom andamento dos trabalhos. O Conselheiro
Pedro Masiero que também é Engenheiro Civil colocou-se à disposição para auxiliar no
que for necessário. 6.3 A Conselheira Eliete questionou informações referentes ao
Processo licitatório nº 02/2021 que tem por objeto a contratação de Assessoria Atuarial
no que diz respeito ao seu valor. A servidora e Conselheira Fernanda Fiorelli, informou
que não se trata apenas de estudo atuarial e sim de contratação de empresa para
Assessoria Atuarial e no caso de necessidade estudo para segregação de massas. 6.4
sobre a reforma da previdência o Diretor Presidente do IPASC informou que o Instituto
está iniciando os trabalhos e estudos para realizar uma minuta de reforma.
7. Deliberações: 7.1 O Conselho delibera por unanimidade a contratação de uma
auditoria externa independente para que possa analisar a situação da atuação do
Conselho Fiscal e do Instituto como um todo pelo motivo de renúncia de todos os
membros do Conselho Fiscal e também realização de auditoria financeira e contábil do
IPASC. 7.2 O Conselho Administrativo autoriza a contratação de empresa para
realização projeto arquitetônico para reestruturação da sede do IPASC. Nada mais a
deliberar, redigida esta ata pela secretária, Sra. Fernanda Fiorelli, às dezessete horas e
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trinta minutos a Vice-Presidente do conselho deu por encerrada a reunião, por serem
verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.

Edina Carla Bressan

Eliete Catarina D’Agostini

Gianni Lúcio Parizotto

Ilvaita Maria Faoro Baron

Simone Foscarini

Pedro Madiero

Odila Damacena Ferlin

Fernanda Fiorelli

ATA APROVADA E ASSINADA VIRTUALMENTE DEVIDO A REUNIÃO ON LINE PELO
FATO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
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