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 08/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Data: 24-09-2020
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de setembro 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, Lucimar
Aparecida Appi, Maxsure França, 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. Resumo da ata da reunião anterior, encaminhamentos feitos e correspondências
recebidas: referente às Deliberações da Ata nº 06/2020, item 7.1 e 7.2: foi enviado
o Ofício nº 23/2020/CA, ao Diretor Presidente do IPASC. Referente ao item 7.1
(inclusão no Relatório Investimentos de informações referentes à taxa de
administração cobradas pelos Fundos de Investimentos), as informações já foram
incluídas no Relatório de Investimentos do mês de agosto.
Referente às Deliberações da Ata nº 07/2020, item 2.1 (solicitação de explanação
pelo Sr. Ronaldo Borges, sobre o cenário econômico atual juntamente com a
posição da Carteira de Investimentos do IPASC): foi enviado o Ofício nº
24/2020/CA, ao Diretor Presidente do IPASC. O qual foi atendido e marcado para a
reunião desta data.
2. Investimentos do IPASC mês de agosto de 2020: De acordo com o Relatório
Mensal de Investimentos, verificou-se que o Patrimônio do Instituto apresentou uma
retração de -1,48% em comparação ao mês de julho, o que demonstra rentabilidade
negativa no montante de R$ -1.839.979,23 (um milhão, oitocentos e trinta e nove
mil e vinte e três centavos). O patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$
120.693.363,53 (cento e vinte milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e
sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). De acordo o Relatório “A Bolsa
interrompeu, em agosto, uma sequência de quatro meses seguidos de valorização,
após o Ibovespa, principal índice de ações do país, recuar 3,4% no mês, para
99.369 pontos. No sentido oposto, o dólar voltou a se valorizar ante o real após
pausa em julho, enquanto o ouro chegou à sétima valorização mensal desde janeiro
de 2020. Agosto foi marcado pela retomada gradual das atividades econômicas no
país, mas a Bolsa acabou afetada pelo ambiente político. Profissionais de mercado
apontam que investidores temem que uma eventual mudança no Ministério de
Paulo Guedes venha a afetar a retomada da economia”. Conforme o Parecer e
Deliberações do Comitê “A situação ao término do mês de agosto de 2020
evidencia que há um cenário político econômico “conturbado” no Brasil, o que não
nos permite ter claras e definidas expectativas quanto ao seu rumo, principalmente
no curto prazo. A elevada liquidez mundial, Brasil incluído, infla alguns movimentos
de mercados, proporcionando preços “descolados da realidade” do momento e de
frágeis perspectivas. Aqui, referimo-nos, especificamente, para as cotações de
ações nas bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos. Apesar de todo esse
imbróglio do mercado financeiro, fica demonstrado o cumprimento da legislação em
vigor, bem como da Política de Investimentos, inclusive com sua alteração já
aprovada por este Comitê e pelo Conselho Administrativo, vigente ainda para o ano
de 2020”. O Conselho parabeniza a atuação do Comitê de Investimentos, pelo
trabalho que vem desenvolvendo e pelos resultados apresentados. O novo formato
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do Relatório também foi elogiado, por trazer informações mais detalhadas e
objetivas, otimizando a transparência das ações.
O Relatório Mensal de
Investimentos faz parte da Presente Ata.
3. Apresentação Sr. Ronaldo Borges da Empresa Mais Valia.
4. Deliberações: sem deliberações.
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
Lucimar Aparecida Appi
Maxsure França
Odete Maria Rosseto Xavier Correa
Odila Damacena Ferlin
Simone Foscarini
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