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Aos dezoito dias do mês de outubro 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 235116 e 170712016 do Conselho Deliberativo.
Ausente o Conselheiro Antônio Aloi Pes. Presentes também a Presidente e o
Diretor Financeiro do IPPASSO. Primeiramente, passou-se a palavra para o
Diretor Financeiro do IPPASSO, que iniciou a análise do Relatório de
lnvestimentos do mês de setembro de 2017. A composição das aplicações
financeiras do IPPASSO ficou composta da seguinte forma: BRB R$
11.194.473,34; Banrisul - R$ 55.936.073,07; Caixa Econômica Federal - R$
89.017.261,22; Banco do Brasil - R$ 88.270.406,80 e na Carteira Própria em
Títulos Públicos Administrada pela Caixa - R$ 149.140.424,86; totalizando em
aplicaçÕes R$ 393.509.801,81, existindo ainda disponibilidade financeira de R$
48.837,48 em conta corrente, totalizando um saldo financeiro de R$
393.558.639,29. Em seguida, o mesmo apresentou a necessidade da deliberação
do conselho referente à política de investimentos para 2018. Destacou que a
proposta é de que se permaneça a mesma política do ano de 2017 retificada, sem
qualquer alteração, apenas com a atualização das informações do cenário
macroeconômico. No entanto, ressalta que ao longo do ano, a qualquer momento,
caso mude a conjuntura econômica, a política poderá ser revista e alterada,
passando novamente pela deliberação do Conselho. Os membros presentes do
Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovaram a proposta, com base nessa
documentação apresentada. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente
ata, que vai assinada por mim, Aline Machado Kuns, Secretária, Amos Leodir
Antunes de Lima,. Presidente, João Octávio Ferron, Vice-Presidente, Mauro
Antonio Correa e demais presentes, Marina Zancana
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