ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADOR
Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Caçador - IPASC
CNPJ/MF nº. 04.272.905/0001-71
FONE (0XX49) 3563-0216
Ata nº 06/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Data: 27-08-2020
Às dezesseis horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, reuniu-se o
Conselho Administrativo do IPASC, por meio de web conferência, devido às medidas de
enfrentamento ao COVID 19, com a participação dos seguintes membros: Eliete
Catarina D’Agostini, Fernanda Fiorelli, Gianni Lúcio Parizotto, Ilvaita Maria Faoro Baron,
Lucimar Aparecida Appi, Odete Maria Rosseto Xavier Correa, Odila Damacena Ferlin,
Simone Foscarini. Havendo quorum, a Presidente do Conselho, Eliete Catarina
D’Agostini, iniciou os trabalhos, com o seguinte expediente e ordem do dia:
1. Apresentação do ALM (Asset Liability Management) com o Sr. Ronaldo Oliveira da
Empresa LDB Consultoria: o Sr. Ronaldo Oliveira explicou sobre o estudo realizado
de ALM, cujo principal objetivo é apresentar o ajuste fino na gestão da carteira de
investimentos do IPASC.
2. Apresentação do Relatório Atuarial 2020 pelo Sr. Guilherme Walter: o Relatório
Atuarial 2020 foi aprovado por unanimidade.
Após as apresentações acima citadas, que se estenderam até às dezoito horas e
devido ao horário extrapolado, a Presidente do Conselho, Eliete Catarina D’Agostini,
suspendeu a reunião, marcando a continuidade da mesma para às quinze horas do dia
três de setembro de dois mil e vinte, todos de acordo a reunião foi encerrada.
Às quinze horas do dia três de setembro de dois mil e vinte reuniu-se o Conselho
Administrativo do IPASC, por meio de web conferência, com a participação dos
seguintes membros: Eliete Catarina D’Agostini, Fernanda Fiorelli, Gianni Lúcio
Parizotto, Ilvaita Maria Faoro Baron, Lucimar Aparecida Appi, Odila Damacena Ferlin,
Simone Foscarini. Havendo quorum, a Presidente do Conselho, Eliete Catarina
D’Agostini, iniciou os trabalhos, com o seguinte expediente e ordem do dia:
3. Resumo da ata da reunião anterior, encaminhamentos feitos e correspondências
recebidas: referente às Deliberações da Ata nº 05/2020, item 5.2: foi encaminhado
Ofício nº 21/2020/CA à Presidente do IPASC, solicitando Estudo do Equilíbrio
Financeiro referente ao pedido de Parcelamento feita através do Ofício nº 183/2020
da Prefeitura de Caçador. Correspondências recebidas: Ofício IPASC nº 80/2020,
de 27/07/2020, que comunica a suspensão dos atendimentos presenciais junto à
sede, por 14 dias, em razão do aumento expressivo de novos casos confirmados de
COVID-19. Passando a realizar atendimento remoto, via eletrônica ou por telefone,
nos termos da Portaria Interna nº 03, de 04/05/2020.
4. Investimentos do IPASC mês de junho de 2020: De acordo com o Relatório Mensal
de Investimentos, verificou-se que o Patrimônio do Instituto apresentou uma
evolução de 3,20% em comparação ao mês de maio, o que demonstra um
acréscimo no montante de R$ 3.617.300,83 (três milhões, seiscentos e dezessete
mil, trezentos reais e oitenta e três centavos). O patrimônio do IPASC atingiu o valor
de R$ 116.647.272,91 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil,
duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Observou-se que a meta
até o momento está controlada com uma boa perspectiva. Todas as aplicações do
Instituto estão em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CMN
3.922/2010 e na Política anual de investimentos. Conforme o Parecer e
Deliberações do Comitê “A situação ao término do 1º semestre de 2020 evidencia
que há um pequeno desenquadramento passivo das posições junto ao Art. 8IIa,
face a valorização do Ibovespa no trimestre. Nas demais posições, apesar de
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alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o
cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos
definida para o ano de 2020.” O Relatório Mensal de Investimentos faz parte da
Presente Ata.
5. Investimentos do IPASC mês de julho de 2020: De acordo com o Relatório Mensal
de Investimentos, verificou-se que o Patrimônio do Instituto apresentou uma
evolução de 3,71% em comparação ao mês de junho, o que demonstra um
acréscimo no montante de R$ 4.354.440,74 (quatro milhões, trezentos e cinquenta
e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). O
patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 121.037.309,54 (cento e vinte e um
milhões, trinta e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Observou-se que a meta até o momento está controlada com uma boa perspectiva.
Todas as aplicações do Instituto estão em conformidade com os critérios
estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010 e na Política anual de investimentos.
Conforme o Parecer e Deliberações do Comitê “A situação ao término do mês de
julho de 2020 evidencia que, apesar os fundos que investem em ativos indexados à
inflação obtiveram desempenho positivo e acima do indicador, isso porque, as taxas
reais têm acompanhado a queda da Selic, além de se apropriarem do aumento da
inflação implícita nos ativos. Neste mês acrescenta a aplicação no exterior
implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de
gestores como de índices de referência dos investimentos realizados.” O
Conselheiro Gianni solicitou explanação sobre o cenário econômico, para
complementar o relatório, conforme consta nos relatórios anteriores. A Conselheira
Fernanda que também faz parte do Comitê de Investimentos se propôs a fazer a
solicitação diretamente ao Sr. Fabio Casagrande, Diretor Administrativo e
Financeiro. O Relatório Mensal de Investimentos faz parte da Presente Ata.
6. Informações do Comitê de Investimentos e resumo de débitos pendentes: foi
informado que a Prefeitura não efetuou o desconto da alíquota do IPASC, referente
ao pagamento do terço constitucional das férias dos servidores, havendo
necessidade de gerar uma folha complementar.
7. Deliberações: 7.1: solicitar ao Comitê de Investimentos que inclua no Relatório
Investimentos, informações referentes à taxa de administração cobradas pelos
Fundos de Investimentos. 7.2: solicitar à Diretoria Executiva que comunique ao
Conselho, assim que a Prefeitura faça o repasse referente ao item 6.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que originou a presente ata, que, após lida
foi aprovada e vai assinada pelos presentes.
Eliete Catarina D’Agostini
Fernanda Fiorelli
Gianni Lúcio Parizotto
Ilvaita Maria Faoro Baron
Lucimar Aparecida Appi
Odila Damacena Ferlin
Simone Foscarini
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