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ATA C.A nº 14/2021                                                                                    02/12/2021 

 

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Administrativo do IPASC, 
realizada ao segundo dia do mês de dezembro 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, Odila Damacena Ferlin, Eliete Catarina D’Agostini, 
Gianni Lucio Parizotto e Michele de Souza Santos. Havendo quórum, a Presidente do 
Conselho, Sra. Édina Carla Bressan, iniciou os trabalhos, cumprimentando o Sr. Vitor 
Leitão Rocha, consultor da Lema Economia e Finanças. Na sequência registrou-se a 
leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior e sua assinatura pelos Conselheiros. 
Passando-se à leitura da pauta do dia:  
1. Explanação do Sr. Vitor Leitão Rocha, consultor da Lema Economia e Finanças 
sobre a minuta da Politica Anual de Investimentos para o ano de 2022, em conjunto 
com os membros do comitê de investimentos do IPASC presentes, restando aprovada 
por unanimidade. 
2. Encaminhamentos feitos e correspondências recebidas: Memorando 151/2021 do 
Diretor Presidente do IPASC, encaminhando a Lei nº 3.703 de 18 de novembro de 2021 
que altera a Lei nº 2.980, incluindo mais um membro no Comitê de investimentos, 
sendo este obrigatoriamente um servidor efetivo do Poder Legislativo Municipal, 
atendendo à solicitação do Conselho Administrativo do IPASC. O Diretor Presidente 
informou ainda que já encaminhou Oficio solicitando a indicação de um membro ao 
Presidente do Legislativo. Todos os documentos encontram-se anexos a esta ata.   
2. Investimentos do IPASC mês de outubro de 2021:  durante a 11ª Reunião Ordinária 
Os membros do Comitê deliberaram sobre o desenquadramento dos investimentos no 
exterior e decidiram efetuar o resgate no valor de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais) 
do FUNDO CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, (CNPJ 
nº17.502.937/0001-68). Os membros do comitê solicitaram que o Gestor de Recursos 
que providencie junto a Consultoria de Investimentos, sugestão de alocação dos valores 
resgatados. Tendo em vista a alteração da empresa de Consultoria Financeira 
excepcionalmente neste mês o relatório de investimentos que será encaminhado ao 
conselho Administrativo do IPASC será o emitido pela Consultoria. O Comitê observou 
ainda o desenquadramento passivo no Artigo 8º, III, tendo deliberado pelo 
acompanhamento dos recursos durante o período necessário. As Deliberações do 
Comitê de Investimentos restaram aprovadas. 
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. Não houve. 
5. Deliberações: 5.1. Fica marcada a próxima reunião para o dia 20/12/2021 às 14h no 
formato on-line 
6.  Nada mais a deliberar, redigida esta ata por Fernanda Fiorelli, às 17h10min horas a 
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos 
constantes, assinam os conselheiros presentes. 
 

Édina Carla Bressan 
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Fernanda Fiorelli 

 

Eliete Catarina D’Agostini 

 

Ilvaita Maria Faoro Baron 

 

Odila Damacena Ferlin 

 

Michele de Souza Santos 

 

Gianni Lucio Parizotto 

 

A Ata assinada é mantida nos arquivos físicos do IPASC 


