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Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze
horas, reuniram-se na sala de reuniões do lnstituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os
nomeados pelo Prefeito Municipal através da Portaria n" 23512A16 do Conselho
Fiscal, contando também com a presença do DiÍetor Financeiro-Previdenciário,
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 maio e junho de 2018. Ademais, todos os conselheiros
receberam a seguinte documentaçâo: relatório de investimentos 2018 referente ao
bimestre maio e junho de 20í8; 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 avaliação da Gestâo
Administrativa, Econômica e Financeira do terceiro bimestre de dois mil e dezoito,
explicitado pelo Diretor Financeiro. Por conseguinte, informou-se a composiçáo das
aplicações financeiras do IPPASSO: BRB - RS 11.193.688,36 (onze milhões, cento
e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos);
Banrisul - R$ 63.907.365,39 (sessenta e três milhões, novecentos e sete mil,
trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos); Caixa Econômica
Federal - R$ 107.059.083,04 (cento e sete milhões, cinquenta e nove mil, oitenta
e três reais e quatro centavos); Banco do Brasil - R$ 94.260.475,90 (noventa e
quatro milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e
noventa centavos); e Títulos Públicos (Carteira Administrada) na Caixa Econômica
Federal - R$ 149.162.868,23 (cento e quarenta e nove milhões, cento e sessenta
e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), totalizando
em aplicaçÕes o valor de R$ 425.578.601,04 (quatrocentos e vinte e cinco milhões,
quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e quatro centavos); existindo
disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$ 4.879,88 (quatro mil,
oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), totalizando um saldo
financeiro de R$ 425.583.480,92 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, quinhentos
e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e novênta e dois centavos),
considerando adicionado o saldo em conta corrente. Fez-se a explanação do
Balancete Contábil e das Receitas e Despesas do bimestre. O Certificado de
Regularidade Previdenciária (CRP) possui validade até 0111012018. Os
conselheiros foram informados pelo Diretor Financeiro de que o repasse patronal
das contribuições do bimestre encontra-se em dia. O Diretor Financeiro informou
os conselheiros de que se procedeu ao processo licitatório para contratação dê
novo atuário, restando vencedor a Lumens Atuarial. A próxima reunião deste
Conselho fica agendada para às 14h do dia 03 de outubro do corrente ano. A
Conselheira Rosalba Fortes Stefanello Re não se fez presente à reunião em virtude
de estar em gozo de io. Nada mais a constar, eu Tiago Miguel
Stieven, Secretário deste Fiscal, lavrei a presente ata que, depois de lida,

com os demais presentes: Luciara lnês devai por mim assinada
Q uad ros,
Nadal da Silva.

Tânia Moterle, Eduardo Lucietto e Marli SaleÍe
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