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ATA C.A nº 07/2021                                                                                 27/05/2021. 
 

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, realizada ao 

vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um as dezessete horas e 

trinta minutos, na sede do IPASC, 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 cumprimentando o Sr. Uira Alcides Gomes Rosa que estava 

assistindo a reunião. Ato contínuo registrou-se a aprovação da Ata da Reunião anterior 

(6ª 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 nº 06/2021/CA, 

encaminhado em 27/05/2021, endereçado ao Sr. Antonio Carlos Castilho, Diretor 

Presidente do IPASC, que DETERMINA a contratação de empresa especializada, 

devidamente regularizada para prestar serviços de Auditoria Contábil Independente, 

das demonstrações contábeis do exercício de 2020, com emissão de Parecer Técnico e 

o Relatório de Auditoria circunstanciado das referidas demonstrações. 

2. Investimentos do IPASC mês de abril de 2021: Apesar da cautela diante das 

perspectivas da curva de juros americana, oportunidades surgem para o Brasil. Além do 

movimento forte das commodities que já vem beneficiando o saldo da balança de 

pagamentos e estimulando o aquecimento do Ibovespa, a percepção de um cenário 

risk-on no mercado internacional deve atrair um fluxo significativo de investimentos para 

as bolsas e moedas de países emergentes. No caso brasileiro, esse fluxo irá depender 

da percepção de risco-país que vem acompanhando as incertezas políticas e fiscais. 

Ainda em relação ao cenário fiscal, a redução da percepção de risco doméstico no mês 

veio associada à resolução do orçamento de 2021, com o veto parcial de emendas e 

despesas do executivo e do bloqueio de cerca de R$ 9 bilhões em despesas 

discricionárias. 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. Porém, restou 

verificado o desenquadramento dos investimentos alocados no Artigo 8º II, alínea “a”, 

sendo que os demais estão corretamente distribuídos conforme os artigos da 

Resolução nº 3.922/10, alterada pelas Resoluções nº 4.604/17 e nº 4.695/18. Em 

seguida, o Gestor de Recursos também apresentou as informações contidas no 

relatório de gestão do mês de abril, data base 30/04/2021, onde se verificou a 

rentabilidade de R$ 2.265.965,34 (Dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a meta atuarial (1,62%) 

e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 144.118.222,03 

(Cento e quarenta e quatro milhões, cento e dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e 

três centavos). Tendo em vista a análise do relatório de investimentos o Comitê 
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deliberou por realizar as seguintes alterações na carteira: Resgate no valor de R$ 

2.500.000,00 do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (CNPJ 

nº07.442.078/0001-05), para aplicação no Fundo CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR 

NIVEL I (CNPJ nº 17.502.937/0001-68). Resgate no valor de R$ 5.000.000,00 do Fundo 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (CNPJ nº 07.442.078/0001-05) para aplicação 

junto ao Fundo Itaú Private MM S&P 500 BRL FIC FI (CNPJ nº 26.269.692/0001-61). 

Resgate total do Fundo BB AÇÕES CONSUMO FIC FI, (CNPJ nº 08.973.942/0001-68) 

para aplicação junto ao Fundo TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA, (CNPJ nº 

26.277.595/0001-10). Resgate total do Fundo ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, 

(CNPJ nº 08.279.304/0001-41) para aplicação junto ao Fundo TRUXT I VALOR 

INSTITUCIONAL FIC FIA, (CNPJ nº 26.277.595/0001-10). Resgate total do Fundo 

CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR, (CNPJ nº 30.068.224/0001-04) para deliberação na 

próxima reunião. 

3.  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. 

4. Outros assuntos. 7.1 Solicitação da apresentação do Cálculo Atuarial. 7.2 a 

Conselheira Fernanda repassou a informação de valores repassados a maior pela 

prefeitura e devolvidos ao ente e os conselheiros solicitaram que após providencias 

este Conselho seja informado. 

5. Deliberações: 8.1. O Conselho Administrativo solicita que a Diretoria Executiva 
juntamente com o atuário apresente o Cálculo atuarial em reunião extraordinária 
informando previamente à Presidente do Conselho. 
8.2   Nada mais a deliberar, redigida esta ata pela secretária, Sra. Fernanda Fiorelli, às 
dezoito horas e quinze 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 

 


