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ATA N.º 08/2016 
 
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, 
reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros eleitos e os 
nomeados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria n.º 235/16 do Conselho 
Deliberativo, presentes também a Presidente, a Diretora Administrativa e o Diretor 
Financeiro do IPPASSO. Inicialmente, o conselheiro Mauro ressaltou sua 
preocupação com o cálculo atuarial do IPPASSO, sobre quais verbas são 
realizados os cálculos atuariais e quais as vantagens que são consideradas nesse 
cálculo. Registrou, ainda, sua preocupação com a necessidade da realização do 
censo previdenciário. No que se refere à composição do conselho deliberativo, 
registrou que os dois membros indicados atualmente pelo prefeito municipal são 
ativos, sendo que o regimento interno do IPPASSO prevê a indicação de um ativo 
e um inativo. Aproveitando a oportunidade o conselheiro indicado Ademir de 
Quadros se voluntariou para sair do conselho. A Presidente do IPPASSO 
ressaltou já ter conhecimento e se responsabilizou a providenciar a substituição 
junto ao Executivo Municipal. O conselheiro João Octávio Ferron apresentou 
solicitação de parecer jurídico com relação à possibilidade de mudança da lei 
municipal, no que se refere à pensão por morte, para que se equiparem às novas 
normas do RGPS (Lei Federal 13.135, de 17 de junho de 2015). Passou-se a 
palavra ao Diretor Financeiro. Primeiramente, o mesmo apresentou proposta de 
alteração da política de investimentos do IPPASSO, para aplicar o percentual 
máximo (5% - cinco por cento do patrimônio líquido do IPPASSO) no FIC FIM 

Sanasa (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 

Sanasa – Crédito Privado), conforme parecer do consultor financeiro do Instituto e 
ata de reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, que foi favorável à 
alteração e encaminhou a proposta para deliberação do Conselho (conforme 
documentação anexada à presente ata). Foi destacado que é um fundo de baixo 
risco. A Diretora Administrativa explanou sobre os procedimentos a serem 
adotados para que a política de investimentos seja alterada, qual seja a 
aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo do IPPASSO, 
assinatura pelo Prefeito Municipal e, posteriormente, encaminhamento ao 
Ministério da Previdência. O conselho deliberativo, por unanimidade, aprovou a 
proposta, com base nessa documentação apresentada. O conselheiro Mauro 
solicitou que, para eventuais alterações posteriores, seja concedido prazo maior 
para esse tipo de análise. A seguir, o Diretor Financeiro passou para a 
explanação da Gestão Econômica e Financeira do mês de junho de 2016.  
Informou-se também a composição das aplicações financeiras do IPPASSO: 
Banrisul – R$ 41.200.995,33; Banco do Brasil – R$ 71.687.411,37 e Caixa 
Econômica Federal – R$ 79.329.580,54 e na Carteira Própria em Títulos Públicos 
Administrada pela Caixa - R$ 123.401.795,96; totalizando em aplicações R$ 
315.535.572,99, existindo ainda disponibilidade financeira de R$ 882,14 em conta 
corrente, totalizando um saldo financeiro de R$ 315.536.455,13. Nada mais a 
constar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por mim, Aline Machado 
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Kuns, secretária, Amos Leodir Antunes de Lima, Presidente, João Octávio Ferron, 
Vice-Presidente, Mauro Antonio Correa Moreira, Ademir de Quadros da Costa e 
pelos demais presentes, Marina Zancanaro Borowski, Cleonice Marta Piccini 
Garcia e Eduardo André Lucietto. 
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