
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na sede 
do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal; presentes: Hewerton Pereira dos Santos, 
presidente; Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva, membro. Na pauta pareceres do 
Comitê de Investimentos Nº 011 e 012/2021 e Balancete do mês de novembro/2021. Após a 
análise dos Pareceres acima mencionado, bem como o Balancete, o conselho fiscal, através de 
seus membros, recomenda ao conselho administrativo a aprovação da pauta na integra. Nada 
mais a tratar, foi encerrada a presente reunião e lavrada essa ata que após de lida e aprovada 
vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na 
sede do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal; presentes: Hewerton Pereira dos 
Santos, presidente; Milton Luiz Espíndola, secretário e como membro Alécio da Silva. Na pauta: 
parecer do Comitê de Investimentos Nº 01/2022, Balancete anual de 2021 e Balancetes mensais 
de dezembro/2021 e janeiro/2022. Após a análise do Parecer Nº 01/2022, Balancete anual, bem 
como, dos Balancetes de dezembro/2021 e janeiro/2022, o conselho fiscal recomenda ao 
conselho administrativo a aprovação de todos os itens elencados. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:30 horas, na sede 
do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal; presentes: Hewerton Pereira dos Santos, 
presidente; Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva, membro. O presidente solicitou 
ao secretário a leitura da ata anterior. Na pauta; Balancete do mês de fevereiro/2022 e Relatório 
de Gestão de Investimentos do mês de fevereiro/2022, juntamente com o Parecer do Comitê 
de Investimentos Nº 02/2022. Após a análise o conselho fiscal, através de seus membros, 
recomenda a aprovação de toda pauta mencionada. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente 
ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:30 horas, na sede 
do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal; presentes o presidente Hewerton Pereira 
dos Santos; secretário Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva como membro. Inicialmente o 
presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta: Balancete 
mensal do mês de março/2022, Parecer do Comitê de Investimentos Nº 03/2022, em anexo 
Relatório de Gestão de Investimentos do mês de março/2022. Após análise do Balancete, bem 
como do relatório e Parecer de Investimentos citados, o Conselho Fiscal, recomenda ao 
Conselho Administrativo a aprovação de todos os conteúdos mencionados na pauta. O 
presidente solicitou ao secretário que constasse em ata, que de acordo com o calendário de 
reuniões do Conselho, a reunião deveria ser realizada no dia 28 passado, entretanto não foi 
realizada porque o membro do Conselho Fiscal Alécio da Silva estava em Congresso da APEPREM 
em Águas de Lindóia, estado de São Paulo. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que 
após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos trinta dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:15 horas, na sede do IPPA, 

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, presentes o presidente Hewerton Pereira dos 

Santos; secretário Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva como membro. O presidente solicitou 

ao secretário a leitura da ata anterior. Na pauta a análise do Balancete do mês de abril de 2022. 

Após análise do balancete mencionado os membros do conselho fiscal recomendam ao conselho 

administrativo a aprovação do balancete, entretanto, mencionamos o empenho Nº 137/2022 

no valor de R$ 4.458,03, sendo credora a empresa Poder Agência de Viagens Ltda, pois a licitação 

foi feita pela Prefeitura Municipal, sendo que o IPPA tem autonomia financeira e jurídica, 

portanto, deverá promover nosso certame licitatório, pois na época o IPPA não autorizou a 

Prefeitura a licitarem a favor da autarquia. Ressaltamos também o empenho Nº 156/2022, na 

mesma situação. O conselheiro Milton Luiz Espíndola, levou ao conhecimento dos demais 

membros do Conselho, da situação do Fundo de Investimentos Conquest FIP, CNPJ Nº 

10.625.626/0001-47. O fundo quebrou e ainda há um passivo a ser quitados pelos demais 

quotistas. Recomenda-se que o presidente da autarquia leve a conhecimento do Ministério 

Público Estadual (ação de improbidade já impetrada pelo MP). Nada mais a tratar, foi encerrada 

a presente ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na sede 
do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, presentes: Hewerton Pereira dos Santos, 
Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva. Inicialmente o presidente Hewerton solicitou ao 
secretário Milton que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Depois da leitura da ata, o 
conselho passou a deliberar a pauta da reunião, ou seja, balancete do mês de maio/2022 e o 
parecer do Comitê de Investimentos Nº 04/2022. O conselho deliberou em sobrestar a 
aprovação do balancete de maio/2022, para melhores esclarecimentos sobre o adiantamento 
para gastos e pronto pagamento com serviço conforme a Comunicação Interna Nº 005/2022, no 
qual foi empenhado R$ 800,00 e liquidado apenas R$ 690,00 e anulado R$ 110,00, tendo como 
credor CHM Transportes e locação de veículos Ltda M.E., despesa esse referente ao 18º 
Congresso de Previdência -APEPREM, em Águas de Lindóia, Estado de São Paulo. Com elação ao 
Parecer do Comitê de Investimentos Nº 04/2022, os membros do Conselho Fiscal recomendam 
a aprovação. Nada mais a relatar, foi encerrada a presente e lavrada a presente ata, que após 
de lida, vai assinada por todos os presentes, pois foi aprovada. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:30 horas, na sede do 
IPPA, situada a Rua Emeline Matildes Crusmann Scheidt, Nº 100, centro de Palhoça, reuniram-
se os membros do Conselho Fiscal, presidente Hewerton Pereira dos Santos, secretário Milton 
Luiz Espíndola e Alécio da Silva como membro. Na pauta os Balancetes dos meses de maio/2022 
e junho do mesmo ano e o Parecer do Comitê de Investimentos Nº 05/2022. O Presidente 
solicitou ao secretário a leitura da ata anterior. Ato continuo, passou-se a deliberar a pauta. 
Balancete do mês de maio. O mesmo estava sobrestado, devido o adiantamento no valor de R$ 
800, onde foi prestado contas no valor de R$ 690,00 e anulado R$ 110,00. O membro do 
conselho fiscal Milton, salientou que na administração publica não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é licito fazer tudo que a lei não proíbe. Na 
administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. O adiantamento é previsto na lei 
Municipal Nº 415/95, portanto o servidor público, quando for viajar para cursos congressos, 
seminários e outros deve optar por diárias ou adiantamento. O acordão do Tribunal de contas 
da União Nº 3495/2008 da 2ª Comarca é bem claro com relação a essa matéria. O Balancete d 
mês de aio o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação, porém deve-se observar que o servidor 
quando for viajar a serviço deve optar por diárias ou adiantamento. Passou-se o Conselho 
analisar o Balancete de junho/2022 e Parecer do Comitê de Investimentos de Nº 05/2022. Após 
análise o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente 
ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na sede 
do IPPA, sito à Rua Emeline Matildes Crusmann Scheidt, Nº 100, centro de Palhoça, reuniram-se 
os membros do Conselho Fiscal presentes: Hewerton Pereira dos Santos, presidente; Milton Luiz 
Espíndola, secretário e Alécio da Silva como membro. Na pauta os Pareceres 06 e 07/2022, 
referente aos meses de junho e julho/2022 e Balancete mensal de julho do corrente ano. O 
Conselho recomenda a provação do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 06/2022. No 
tocante ao Parecer de Investimentos Nº 07/2022 o Conselho decidiu por unanimidade sobrestar, 
porque o site do IPPA, com relação as publicações das atas do mês de julho, não está atualizado, 
bem como as atas do Conselho Fiscal do mês de julho e do Conselho Administrativo dos meses 
de junho e julho, descumprindo requisitos do Pró Gestão, com relação a publicidade. Ato 
contínuo foi analisado o Balancete do mês de julho. O Conselho decidiu também sobrestar, até 
que seja publicadas as atas do Comitê de Investimentos. No início da reunião, o presidente 
solicitou ao Secretário do Conselho a leitura da ata anterior. Nada mais a tratar, foi encerrada a 
presente ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte dois, na sede do IPPA, na 
sede do IPPA, situada à Rua Emeline Matildes Crusmann Scheidt, Nº 100, centro de Palhoça, as 
14:00 horas. Presentes os conselheiros: Hewerton Pereira dos Santos, presidente; Milton Luiz 
Espíndola, secretário e Alécio da Silva como membro. Na pauta o Parecer do Comitê de 
Investimentos 07/2022, acompanhamento do relatório de Gestão de Investimentos do mês de 
julho/2022 bem como Balancete do mês de agosto/2022. O presidente Hewerton, solicitou ao 
secretário do conselho a leitura da ata anterior. Ato contínuo, passou-se a deliberar a pauta. O 
conselho fiscal, constatou que o fundo Kinea FIP Private Equity V Feeder Instit. I Mult, CNPJ Nº 
41.745.796/0001-99, conforme Parecer do Comitê Nº 07, teve a pior rentabilidade. O conselho 
constatou que no ano o fundo citado está com a pior rentabilidade de (-10,56). O IPPA já possui 
experiencias negativas com relação a investimentos em FIP. Sugerimos não investir mais nessa 
modalidade, pois estamos em plena eleição, guerra entre Ucrânia e Rússia, gerando incertezas 
e por serem fundos de longo prazo, ou seja, a liquidez não é imediata. Entretanto o conselho 
recomenda ao conselho administrativo, a aprovação de toda a pauta. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte dois, às 17:00 (dezessete 
horas) na sede do IPPA, reuniram-se os membros do conselho fiscal presentes: Hewerton Pereira 
dos Santos, presidente; Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva como membro. Na 
pauta os balancetes de julho e setembro/22 e Parecer do Comitê de Investimentos 08/2022. 
Após análise dos Balancetes acima mencionados, bem como do Parecer do comitê de 
Investimentos o conselho recomenda a aprovação de toda a pauta. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na 
sede do IPPA, situado à rua Emeline Matilde Crusmann Scheidt, Nº 100, centro de Palhoça, 
reuniram-se os membros do conselho fiscal presentes: Hewerton Pereira dos Santos, 
presidente; Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva como membro. Inicialmente o 
presidente solicitou ao secretário do Conselho a leitura da ata anterior. Dando continuidade aos 
trabalhos passou-se a deliberar a pauta da reunião: Balancete do mês de outubro e Parecer do 
Comitê de Investimentos Nº 09/22. Após análise o conselho fiscal recomenda ao Conselho 
administrativo, a aprovação na integra da pauta acima mencionada. O conselho fiscal 
recomenda ao presidente do IPPA, Senhor Alberto Prim, a revogação do art. 4º da portaria Nº 
064/2022, tendo em vista que a certificação mencionada na portaria não é do IPPA, ou seja, a 
certificação é pessoal; portanto o ressarcimento, torna-se ato ilegal. Também com relação a ata 
do Comitê de Investimentos, reunião essa realizada no dia vinte e nove de agosto de 2022, o 
Comitê decidiu por maioria de votos aplicar no fundo BTG Pactual Economia real, II Fip – 
Multiestratégia, CNPJ Nº 44.172.951/0001-13. Na ata está escrito que a aplicação deve ser no 
valor mínimo. Na oferta pública de distribuição de cotas fala-se em cotas A e B. O conselho fiscal 
recomenda a Comitê de Investimentos que reavaliasse a decisão de aporte nesse fundo, bem 
como no Banco BTG Pactual, devido, os históricos do Banco de envolvimento na lava jato. Nada 
mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada vai assinada por todos 
os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte dois, às 14:00 horas, na sede 

do IPPA, situado à rua Emeline Matilde Crusmann Scheidt, Nº 100, centro de Palhoça, reuniram-

se os membros do conselho fiscal presentes: Hewerton Pereira dos Santos, presidente; Milton 

Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva como membro. Na pauta o Parecer do Comitê de 

Investimentos Nº 10/2022 e o Balancete mensal de novembro de 2022. Antes de deliberar a 

pauta, o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata anterior. Ato continuo, passou-se a 

deliberar a pauta. Parecer do Comitê de Investimentos Nº 10/2022. Após análise o conselho 

fiscal recomenda a aprovação do Parecer. Entretanto observa-se que a melhor rentabilidade foi 

do fundo Itaú FIC FIA Dunamis com percentual de 10,60% e a pior rentabilidade foi do fundo 

Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Multi com percentual de (-1,45%). Em seguida passou-

se a analisar o Balancete de novembro. O Conselho Fiscal também recomenda ao Conselho 

administrativo a aprovação do Balancete acima mencionado. Após deliberação da pauta, foi 

elaborado o cronograma de reuniões do conselho para o ano de 2023, que poderá sofrer 

mudanças: meses: janeiro dia 26; fevereiro dia 28; março dia 31; abril dia 28; maio dia 31; junho 

dia 29; julho dia 27; agosto dia 31; setembro dia 28; outubro dia 31; novembro dia 30 e 

dezembro dia 18. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada 

vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 


