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 13/2021

28/10/2021

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, realizada ao
vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, na
sede do IPASC, presentes os Conselheiros: Édina Carla Bressan, Fernanda Fiorelli,
Ilvaita Maria Faoro Baron, Simone Foscarini, Odila Damacena Ferlin, Eliete Catarina
D’Agostini, Pedro Antonio Masiero e Michele de Souza Santos. Havendo quórum, a
Presidente do Conselho, Sra. Édina Carla Bressan, iniciou os trabalhos. Ato contínuo
registrou-se a leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior e sua assinatura pelos
Conselheiros. Iniciada a reunião, a Presidente passou à leitura da pauta do dia:
1. Encaminhamentos feitos e correspondências recebidas: foram encaminhados, Ofício
C.A nº 11/2021 de 06 de outubro de 2021, encaminhado à Presidente do Conselho
Fiscal, solicitando parecer de análise dos balancetes no formato de adequado e
atendendo a legislação vigente. Ofício C.A nº 12/2021 de 06 de outubro de 2021,
convocando a Senhora Michele de Souza Santos, para assumir como membro titular do
Conselho e Oficio C.A nº 13/2021 de 30 de agosto de 2021 encaminhado ao diretor
Presidente do IPASC, informando sobre o interesse dos conselheiros em participar do
Congresso Nacional de Conselheiros, bem como informando que o mesmo pretende
constituir grupo de trabalho para alterações na lei do IPASC. Quanto a
correspondências recebidas, Ofício C.F nº 07/2021, com relatórios do Conselho Fiscal.
Ofício IPASC nº 120/2021 de 25/10/2021 para informar as duas premiações recebidas
pelo IPASC. Todos os documentos encontram-se anexos a esta ata.
2. Investimentos do IPASC mês de setembro de 2021: Tendo em vista a análise do
mercado e do relatório de investimentos o Gestor de Recursos indicou ser necessário
fazer alterações na carteira, propondo aos membros do Comitê a aplicação de novo
valores junto à Títulos Públicos. Referente ao desenquadramento dos investimentos no
exterior o Comitê deliberou que aguardará até o próximo mês para realizar as devidas
alterações. Restaram deliberado ainda pelos membros, que seja solicitado os
documentos do Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF, CNPJ nº
15.508.643/0001-55, junto a Caixa Econômica Federal. Este fundo fica atrelado aos
valores disponíveis em conta corrente para que os mesmos não fiquem parados na
conta até que o Comitê delibere para onde deverá ser realocado. As Deliberações do
Comitê de Investimentos restaram aprovadas.
2. 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.
3. Outros assuntos. 3.1. Os Conselheiros parabenizaram o IPASC pelas premiações
recebidas.
4. Deliberações: 4.1. Encaminhar ofício ao Conselho Fiscal solicitando disponibilidade
de datas para reunião conjunta com o Conselho Administrativo ainda no mês de
novembro/2021.
5. Nada mais a deliberar, redigida esta ata por Fernanda Fiorelli, às 17h12min horas a
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos
constantes, assinam os conselheiros presentes.
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A Ata assinada é mantida nos arquivos físicos do IPASC
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