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Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros eleitos
e indicados, através da Portaria n.o 2351í6 e 170712016 do Conselho Deliberativo,
para realização de reunião ordinária. Ausente o conselheiro João Octavio Ferron.
Primeiramente, passou-se a palavra para o Presidente do Conselho Deliberativo,
que iniciou a análise do Relatório de lnvestimentos do mês de junho de 2A17. A
composição das aplicações financeiras do IPPASSO ficou composta da seguinte
forma: BRB - R$ 18.766.262,20; Banrisul - R$ 52.092.745,52; Caixa Econômica
Federal - R$ 76.799.950,99; Banco do Brasil * RS 82.90S.090,39 e na Carteira
Própria em Títulos Públicos Administrada pela Caixa - R$ 144.070.546,94;
totalizando em aplicaçôes RS 374.559.498,42, existindo ainda disponibilidade
financeira de R$ 79.097,62 em conta corrente, totalizando um saldo financeiro de
R$ 374.637.596,04. Quanto ao questionamento sobre o fundo de renda variável
Geração FlA, consultado o Comitê de lnvestimentos, o mesmo informou que,
conforme )á consignado em ata do próprio conselho, os mesmos estão
aguardando que os valores retornem pelo menos ao valor inicial investido, para
então resgatá-lo. Foi apresentado ao Conselho, pelo orgáo gestor, o processo
2017121031, referente às despesas com tecnologia da informação utilizada pelo
IPPASSO e paga, até então, pelo Executivo Municipal. Conforme tal processo, o
Executivo solicitou o pagamento de valores retroativos a 05 (cinco anos), de
acordo com parecer jurídico da PGM. O orgão gestor, após consulta ao jurídico do
IPPASSO e procedimentos administrativos, realizou o pagamento, conforme
comprovante anexado ao processo. Alem disso, foi proposta criação de convênio
entre Executivo e IPPASSO, para pagamento dos serviços posteriores.
Considerando que a contratação individual da empresa prestadora dos serviços
seria mais onerosa que a realização de convênio, conforme pesquisa de mercado
anexada, o órgão gestor optou por firmar o convênio. O Conselho Deliberativo
tomou ciência do assunto e analisou o processo. Solicita ao órgão gestor, em
complementação às informaçÕes apresentadas, o seguinte: 1 - Se há decisão
judicial que ampare a cobrança dos valores pelo Município ao IPPASSO, 2 - A
forma de cálculo e os critérios utilizados para a definição da proporcionalidade
que cabe ao IPPASSO dos valores apresentados entre as fls. 14 e 19. 3 - Qual o
amparo legal da cobrança retroativa dos valores desde abril de 2012, visto que
não havia convênio firmado entre Município e IPPASSO. Nada mais havendo a
constar, encerra-se a ata, que vai assinada por mim, Aline Machado
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