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Aos vante e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às quatorzê horas
e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros
eleitos e indicados, âtravés da Portaria n.o 235116 e 17O7D016 do Conselho
Deliberativo. Presente, ainda, a Presidentê do IPPASSO e o Diretor Financeiro.
Primeiramente, o Diretor Financeiro iniciou a análise do Relatório de
lnvestimentos do mês de dezembÍo de 2017. A composiçáo das aplicâçoes
financeiras do IPPASSO Íicou composta da seguinte forma: BRB - R$
11.180.149,55; Banrisul - R$ 55.274.318,5í; Caixa Econômica Federal - R$
92.993.722A3: Banco do Brasil - R$ 90.346.440,41 e na Carteira Própria em
ÍÍtulos Públicos Administrada pela Caixa - R$ 149.522.862,86; totalizando em
aplicações R$ 399.307.923,95, existindo disponibilidade financeiÍa em conta
corrente R$ 9.569,8'1, totalizando um saldo financeiro de R$ 399.3'17.493,76. O
Diretor Financeiro esclareceu, ainda, que todos os valores de contribuiçáo que
estavam em atraso pelo Executivo, conÍorme ata anterior, foram pagos no inicio
de janeiro de 2018, antes do fechamento das contas de 2017, encontrando-se
totalmenle regularizado na presente data. Em seguida, o Oirelor Financeiro
apresentou as infoÍmações sobre o Êncerramento do Exercício do ano de 2017,
previstos nâ Lei 4.320164 e na Lei 101/00 (Lel de Responsabilidade Fiscal). Os
conselheiros, após verificação da documentação referente ao exercício de 2017,
são de parecer favorável e aprovam as contas. Nada mais hâvendo a conslar,
encerra-se a prêsente ata, que vai assinada por mim, Aline Machado Kuns,
Secretária, Amos Leodir Antunes de Lima, Presidente, João Octávio Fêrron, Vice-
Presidente, Antônio Aloi Pes, Mauro io Correa Moreira,
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