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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Data: 29-10-2020
Às dezesseis horas do dia vinte e nove de outubro 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: Fernanda
Fiorelli, Gianni Lúcio Parizotto, Ilvaita Maria Faoro Baron, Lucimar Aparecida Appi,
Maxsure França, Odete Maria Rosseto Xavier Correa, Odila Damacena Ferlin, Simone
Foscarini. Havendo quorum, a Vice Presidente do Conselho, Odete Maria Rosseto
Xavier Correa, iniciou os trabalhos, com o seguinte expediente e ordem do dia:
1. Resumo da ata da reunião anterior, encaminhamentos feitos e correspondências
recebidas: não houve correspondências.
2. Investimentos do IPASC mês de setembro de 2020 e Resumo de débitos
pendentes: De acordo com o Relatório Mensal de Investimentos, verificou-se que o
Patrimônio do Instituto apresentou uma retração de -2,18% em comparação ao mês
de agosto, o que demonstra rentabilidade negativa no montante de R$ 2.723.306,01
(dois milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e seis reais e um centavo). O
patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 119.377.494,68 (cento e dezenove
milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
sessenta e oito centavos). De acordo o Relatório “Em setembro uma Personagem
se destacou: a Dívida Pública Federal. O mercado de juros viveu dias sob intenso
estresse, devido a crescentes dúvidas sobre a capacidade do Tesouro Nacional de
refinanciar a dívida pública federal diante do forte aumento de gastos para combater
os efeitos da pandemia e da percepção de evolução da agenda de reformas muito
aquém do necessário. Adicionalmente, os indicadores econômicos mais relevantes
também ainda não trazem certezas ou confirmam tendências satisfatórias para a
atipicidade de 2020. Além disso, o salto na inflação no atacado tem estimulado
debates sobre contaminação dos preços ao consumidor, num momento em que o
Banco Central expressa intenção de manter a Selic na mínima recorde de 2% por
um período prolongado”. Conforme o Parecer e Deliberações do Comitê “Os
mercados globais fecharam a terça-feira (29) com queda. Enquanto o hemisfério
norte dava sinais de cautela com olho nas eleições americanas e seus processos
políticos internos. No Brasil, a situação fiscal e os ruídos políticos deterioraram as
expectativas dos investidores. A Bolsa brasileira teve mais uma queda. Todavia, a
influência principal foram os ruídos políticos internos e a indigestão do mercado em
relação às medidas para que o governo possa realizar o Renda Cidadã. Apesar da
reação do mercado em relação ao financiamento do programa com precatórios e
recursos do Fundeb, Márcio Bittar informou que a proposta não mudará. Assim,
ainda que pese este cenário de tremor, 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 Relatório Mensal de Investimentos faz parte da
Presente Ata.
3. Deliberação
e
indicação
dos
Conselheiros
para
8º
Congresso
Brasileiro de Conselheiros da ABIPEM: Em cumprimento do Plano de Ação 2020 e
Plano de Capacitação 2020 do Conselho Administrativo, fica deliberado a
participação de 06 (seis) conselheiros no 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros
da ABIPEM.
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4. Outros assuntos de interesse de do IPASC: Solicitação de análise do Projeto de Lei
Complementar, que revoga o inciso II, do art. 2º da Lei Complementar Nº 291, de 29
de abril de 2015: O Projeto de Lei, cujo objeto trata exclusivamente da revogação
do inciso II, do art. 2º da Lei Complementar Nº 291/2015, foi aprovado por
unanimidade.
5. Deliberações: 5.1: Solicitar à Diretoria Executiva do IPASC que a partir do próximo
mês seja incluso informações referentes à dívida de anos anteriores e não pagas,
as quais ainda não foram oficialmente transformadas em parcelamentos, na tabela
resumo de valores. Bem como solicitar tabela resumo de valores atualizada, caso
tenha havido novos pagamentos. 5.2: Solicitar à Diretoria Executiva do IPASC a
aquisição de um Notebook completo (com mouse, pacote office completo, mala
executiva para transporte, e demais ferramentas compatíveis com multimídias de
som e projetor) para uso exclusivo do Conselho Administrativo, visando otimizar as
reuniões on-line, apresentações das consultorias/assessorias e para uso dos
Conselheiros em cursos/capacitações. 5.3: Encaminhar à Diretoria Executiva do
IPASC sugestão de realização de reparos na entrada e revitalização da fachada do
Instituto, visando a segurança e facilidade de acesso dos segurados que precisam
se deslocar até o Instituto. 5.4: Informar à Diretoria Executiva do IPASC que 06
(seis) conselheiros irão participar do 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros da
ABIPEM.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que originou a presente ata, que, após lida
foi aprovada e vai assinada pelos presentes.
Fernanda Fiorelli
Gianni Lúcio Parizotto
Ilvaita Maria Faoro Baron
Lucimar Aparecida Appi
Maxsure França
Odete Maria Rosseto Xavier Correa
Odila Damacena Ferlin
Simone Foscarini
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