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 C.A nº 06/2021

29/04/2021.

Ata da sexta reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, realizada ao
vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e um as dezesseis horas, no
formato virtual através da plataforma google meet, presentes os Conselheiros: Odete
Maria Rosseto Xavier Correa, Édina Carla Bressan, Eliete Catarina D’Agostini,
Fernanda Fiorelli, Gianni Lúcio Parizotto, Ilvaita Maria Faoro Baron, Simone Foscarini,
Odila Damacena Ferlin. Havendo quórum, a Presidente do Conselho, Sra. Odete Maria
Rosseto Xavier Correa, iniciou os trabalhos. Ato contínuo registrou-se a aprovação da
Ata da Reunião anterior (4ª Ordinária de 2021), e sua assinatura pelos Conselheiros.
Iniciada a reunião, a Presidente passou à leitura da pauta do dia:
1. Encaminhamentos feitos e correspondências recebidas: Ofício encaminhado
nº05/2021/CA, protocolado sob o nº 082/2021, em 08/04/2021, endereçado ao Sr.
Antonio Carlos Castilho, Presidente do IPASC, solicitando 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. O ofício foi respondido em 26/04/2021, acompanhado de orçamento pare
realização de auditoria fiscal e contábil e informando que no tocante à atuação do
Conselho Fiscal e membros do IPASC quanto e quanto a renúncia dos conselheiros,
cabe observar o previsto em código de ética, para analise do caso. Já no que diz
respeito à solicitação para auditoria financeira e contábil o Sr. Presidente solicita mais
informações com detalhes e justificativas para contratação de tal serviço. A resposta
segue anexo a esta ata. E-mail datado de 26/04/2021 enviado à Presidente do
Conselho Administrativo, pela Conselheira Lucimar Appi, solicitando desligamento do
Conselho por motivo de não poder participar das reuniões on-line.
2. Analise e deliberação sobre a 1ª revisão do Planejamento Estratégico do IPASC que
foi enviado previamente por e-mail para leitura. Foi apresentada em reunião e foi
aprovada por unanimidade.
3. Analise e deliberação sobre a Plano de Ação do IPASC para 2021 que foi enviado
previamente por e-mail para leitura. Foi apresentada em reunião e foi aprovada por
unanimidade.
4. Analise e deliberação sobre a Plano de Capacitação do IPASC para 2021 que foi
enviado previamente por e-mail para leitura. Foi apresentada em reunião e foi aprovada
por unanimidade.
5. Investimentos do IPASC mês de março de 2021: De acordo com o Relatório Mensal
de Investimentos, na 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,
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alterada pelas Resoluções nº 4.604/17 e nº 4.695/18. O Gestor de Recursos também
apresentou as informações contidas no relatório de gestão do mês de março, data base
31/03/2021, onde se verificou a rentabilidade de R$ 2.180.879,97 (Dois milhões, cento e
oitenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), a meta
atuarial (1,56%) e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$
141.160.101,62 (Cento e quarenta e um milhões, cento e sessenta mil, cento e um reais
e sessenta e dois centavos). Tendo em vista a análise do relatório de investimentos o
Comitê deliberou por realizar as seguintes alterações na carteira: Resgate no valor de
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) do Fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP
(CNPJ nº 21.743.480/0001-50) para aplicação no Fundo Western Asset US Index 500
FI Multimercado (CNPJ nº 17.453.850/0001-48). Resgate no valor de R$ 3.000.000,00
Três milhões de reais) do fundo CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR, (CNPJ nº
30.068.224/0001-04), para aplicação no Fundo Western Asset US Index 500 FIM,
(CNPJ nº 017.453.850/0001-48), resgate de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) do
Fundo BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES (CNPJ nº 07.882.792/0001-14), para aplicação
no Fundo no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI, (CNPJ nº
07.442.078/0001-05).
6. 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) em dia. Tal resumo é parte da Presente Ata.
7. Outros assuntos. 7.1. As conselheiras Odila e Eliete solicitaram informações sobre
grupos de trabalho da Previdência Complementar e Reforma da Previdência e foi
informado que os mesmos devem ser instituídos em breve.
8. Deliberações: 8.1. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pela secretária, Sra.
Fernanda Fiorelli, às dezesseis horas e quarenta e quatro minutos a 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
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Simone Foscarini

Pedro Masiero

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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