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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Data: 14-12-2016
Às dezesseis horas do dia quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis, reuniu-se o Conselho Administrativo do IPASC, tendo por local o Auditório
da sede do Instituto e presentes os seguintes membros: Fabio Deniz Casagrande,
Eliete Catarina D’Agostini, Pedro Antonio Masiero, Ilvaita Faoro Baron, Francieli
Antunes de Macedo, Lucimar Aparecida Appi, Luana Lourenço Longhi, Silvia Linhares
Martello e Angela Maria Stavis. Dando início aos trabalhos, tendo o quórum necessário,
o Presidente agradecendo a presença dos Conselheiros, deu a palavra à Diretora
Administrativa e Financeira do IPASC, Édina Carla Bressan, que apresentou o relatório
dos Investimentos do Instituto até o mês de novembro de 2016, sendo que no referido
mês, o patrimônio líquido fechou no valor total líquido de R$89.177.036,02 (oitenta e
nove milhões, cento e setenta mil, trinta e seis reais e dois centavos), observado o
retorno dos investimentos no valor de R$53.975,37 (cinquenta e três mil reais,
novecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo que no mês o
Instituto não necessitou fazer resgates, para pagamento das despesas com folha de
pagamentos, dos benefícios e despesas administrativas, em face do pagamento por
parte do Poder Executivo Municipal das contribuições devidas e dos parcelamentos
ativos. Houve acréscimo ao Patrimônio Líquido o valor de R$430.668,66 (quatrocentos
e trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em razão da
Prefeitura ter repassado valores no dia trinta e novembro de 2016, cujos valores
fecharam o mês em conta corrente, sendo aplicados no da seguinte. Ainda, foi
apresentado pela Diretora Administrativa o resultado da reunião do Comitê de
Investimentos, realizada no dia treze de dezembro de dois mil e dezesseis, que
segundo a orientação da Consultoria de Investimentos, cujo e-mail fica anexado à
presente ata, o Comitê definiu que novas alocações de investimentos serão feitas em
Fundos de Investimentos referenciados ao IRFM-1. Foi apresentado pela Diretora
Administrativa e Financeira a minuta do Acordo Extrajudicial, celebrado entre o IPASC e
o segurado João Carlos Souza dos Santos, decorrente de Ação Ordinária de
Concessão de Aposentadoria Especial n. 0301001-43.2015.8.24.0012, que restou para
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pagamento ao Segurado no valor de R$183.742,49 (cento e oitenta e três mil,
setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme cópia que
fica fazendo parte da presente ata. Em seguida, o Presidente do Conselho pôs em
discussão o calendário de reuniões para o exercício de 2017, ficando acordado entre os
Conselheiros que as reuniões ordinárias deverão ser realizadas nas últimas quintasfeiras, com início previsto para as dezesseis horas e trinta minutos. Ficou definida a
próxima reunião ordinária para o dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e
dezessete. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a
reunião. Lida a presente foi aprovada pelos presentes. Nada mais.
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