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Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze
horas, reuniram-se na sala de reuniÕes do lnstituto de Previdência Social dos
Servidorês Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os
nomeados pelo Prefêito Municipal através da Portaria no 23512016 do Conselho
Fiscâ|, contando também com a presença do DiÍêtor FinanceiÍo-Previdenciário,
Eduardo Lucietto- O Diretor Financeiro, inicialmente, deu as boas-vindas a todos os
presentes. Logo, em seguida, eÍetuou a leitura do relatório de investimentos
Íêferente aos meses de março e abril de 2018. Ademais, todos os conselheiros
receberam a seguinte documentaÉo: relatóÍio de investimentos 2018 referente ao
bimêstre março e abril dê 2018; balancete de despesa mensal completo; balancete
contábil anual sintético e receita de balancete geral. Na sequência, passou-se a
êxpor a pauta da reunião de hoje. Assim, procedeu-se à avaliâção da Gestáo
Administrativa, Econômica e Financeira do segundo bimestre de dois mil e dezoito,
explicitado pelo Diretor Financeiro. Por conseguinte, informou-se a composiçáo das
aplicâçÕês financêiras do IPPASSO: BRB - R$ I 1.164.573,31 (onze milhÕes, cento
e sessenta e quatÍo mil, quinhentos e setenta e três Íeais e trinta e um centavos);
Banrisul - R$ 63.647.736,73 (sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e sete
mil, setecenlos e trinta e seis reais e sêtenta ê três centavos); Câixa Econômica
Fedêral - R$ 104.710.898,28 (cento e quãtro milhÕes, setecentos e dêz mil,
oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos); Banco do Brasil - RS
93.868.697,90 (noventa e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos
e noventa e sete reais ê noventâ centavos); e Títulos Públicos (Carteirâ
Administrada) na Caixa Econômica FedeÍal - R$ 152.642.752,04 (cento e
cinquenta ê dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta
e dois reais e quatro centavos), totalizando em aplicaçÕes o valoÍ dê R$
425.780.215,03 (quatrocentos e vinte e cinco milhóes, setecentos e oitenta mil,
duzentos e quinze reais e três centavos); existindo disponibilidade Íinanceira em
conta corrente no valor de R$ 254.443,23 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), totalizando um saldo
Íinanceiro de R$ 426.034.658,26 (quatrocêntos e vinte e seis milhÕes, trinta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos),
considerando adicionado o saldo em conta corrente. Fez-se e explanaçáo do
Balancete Contábil e dâs Receitas e Despesas do bimestre. O Certificado de
Regulâridade Previdenciária (CRP) possui validade até 04/10/2018. Os
conselheiros foram informados pelo Diretor Financeiro de que o repasse patronal
das contribuiçóes do bimestre encontra-se êm dia. A próxima reunião deste
Conselho Íica agendada paÍâ às14h do dia 25 de julho do corrente ano. A
Conselheira Rosalba Fortes Stefanello Rê náo se Íez presente à reunião em virtude
de estar em gozo de Licença-Prêmio. Nada mais â constar, eu Tiago Miguel
Stieven, Secretário o Fiscal, lavrei a ata que, depois de lida,
vai por mim
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