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Aos vinte ê três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatoze
horas, reuniram-se na sala de reuniÕes do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os
nomeados pelo Prefeito Municipal através da Portaria no 23512016 do Conselho
Fiscal, contando também com a presença da Presidenta do IPPASSO, Marina
Zancanaro Borowski, e do Diretor Financeiro, Eduardo Lucietto. O Diretor
Financeiro, inicialmente, deu as boas-vindas a todos os presentes. Logo, em
seguida, efetuou a leitura do relatório de investimentos referente aos meses de
janeiro e fevereiro de 2018. Ademais, todos os conselheiros receberam a seguinte
documentação: relatório de investimentos 2018 referente ao bimestre janeiro e
fevereiro de 2018; balancete de despesa mensal completo; balancete contábil anual
sintético e receita de balancete geral. Na sequência, passou-se a expor a pauta da
reunião de hoje. Assim, procedeu-se à avaliaçâo da Gestáo Administrativa,
Econômica e Financeira do primeiro bimestre de dois mil e dezoito, explicitado pelo
Diretor Financeiro. Por conseguinte, informou-se a composição das aplicaçôes
financeiras do IPPASSO: BRB - R$ í1.170.793,59 (onze milhões, cento e setenta
mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos); Banrisul - R$
63.063.',76,36 (sessenta e três milhões, sessênta e três mil, cento e setenta e seis
reais e trinta e seis centavos); Caixa Econômica Federal- R$ 100.440.767,99 (cem
milhÕes, quatrocentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa
e nove centavos); Banco do Brasil - R$ 92.057.038,48 (noventa e dois milhões,
cinquenta e sete mil, trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); e Títulos
Públicos (Carteira Administrada) na Caixa Econômica Federal - R$ 150.085.206,00
(cento e cinquenta milhões, oitênta e cinco mil e duzentos e seis reais), totalizando
em aplicaçôes no valor de R$ 416.780.493,4'l (quatrocêntos e dezesseis milhôes,
setecentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um
centavos); existindo disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$
36.489,0í (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo),
totalizando um saldo financeiro de R$ 416.816.982,42 (quatrocentos e dezesseis
milhôes, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e
dois centavos), considerando adicionado o saldo em conta corrente. Fez-se a
explânação do Balancete Contábil e das Receitas e Despesas do bimestre. O
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) possui validade até 0110412018.
Os conselheiros foram informados pelo Diretor Financeiro de que o repasse
patronal das contribuições do bimestrê encontra-se em dia. Entre os dias 18 e 25
de abril será agendada uma reuniâo com o atuário para a qual os conselheiros
serão convidados a participar com o intuito de esclarecer dúvidas acerca das
questões IPPASSO. A próxima reunião deste Conselho Íica agendada para às í4h
do dia 23 de maio do corrente ano. A Conselheira Luciara lnês de Quadros náo se
fez presente à reunião em virtude de estar em gozo de Licença-Prêmio, conforme
Portaria no 0112018 da CAPASEMU. Nada mais a constar, eu Tiago Miguel Stieven,
Secretário deste Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, depois de lida, vai por
mim assinada juntamente com os demais prêsentes: Zanenaro Borowski,
Tiago Miguel Stieven,

Salete
Stefanello Moterle- Eduardo
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