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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze e trinta
horas, reuniram-se na sala de reunióes do lnstituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os
nomeados pêlo Prefeito Municipal atraves da Portaria no 23512016 do Conselho
Fiscal, contando também com a presença do Diretor Finânceiro-Previdenciário,
Eduardo Lucietto, O Diretor Financeiro, inicialmente, deu as boas-vindas a todos
os prêsentes. Logo, em seguida, êfetuou a leituÍa dô relatório de investimentos
reÍerente aos mesês de maio e junhode 2018. Adêmais, todos os conselheiros
receberam a seguinte documentação: relatôrio de investimentos 20'18 referente
ao bimestre julho e agosto dê 2018; balancete de despesa mensal completo;
balancête contábil anual sintético e receitâ de balancete geral. Nâ sêquência,
passou-se a expor a peuta da reuniáo de hoje. Assim, procedeu-se à avaliaçáo da
Gestão Administrativa, Econômica e Financeira do quarto bimestre de dois mil e
dezoito, explicitado pelo Diretor Financeiro. Por conseguinte, informou-se â
composição das aplicaçÕes financeiÍas do IPPASSO: BRB - R$ 11.202.407 ,06
(onze milhóes, duzentos e dois mil, quâtrocentos e sête reais e seis cêntavos);
Banrisul - R$ 70.007.251,19 (selenta milhÕes, sete mil, duzenlos e cinqüenta e
um reais e dezênove centavos); Caixa Econômica Federal - R$ 124-918.043,34
(cento e vinte quatro milhóes, novêcentos e dezoito mil, quarenta e três reais e
trinta e qualro cêntavos); Banco do Brasil - R$ 9ô.647.373,02 (novênta e seis
milhôes, seiscêntos e quarenta e sete reais, trêzentos e setenta ê três reais e dois
cenlavos); e Títulos Públicos (Carteira Adminislrada) na Caixa Econômica Federal
- R$ 132.117.852,35 (cento ê trinia e dois milhÕes, cento e dezessete mil,
oitocentos e cinqüenta e dois rêais e trinta e cinco centavos), tolalizando em
aplicaçÕes o valor de R$ 434.892.140,88; existindo disponibilidade finâncêira em
conta coÍrente no valor de RS 786,09, toializando um saldo ÍinanceiÍo de R$
434.892.926,96, considerando adicionado o saldo em conta corrênte. Fêz-se a
explanação do Balancete Contábil e das Receitas e Despesas do
bimestre.Ocertificado de Regularidade PÍevidenciária (CRP) possui validade até
0111012018. Os conselheiros foram informados pelo DiÍetor Financeiro de que o
repasse patronâl das contribuições do bimêslrê encontra-se em dia. A próxlma
reunião deslê Conselho fica agendada para às 14h do dia 2ô dê novembro do
corrente ano. O Conselheiro Tiago Miguel Stiêven não se fez presentê à reuniáo
êm virtude de compíomissos na PMPF por estâr atendendo ao Tribunal de
Contas. Nada mais a constar, eu Eduardo Lucietto, lavrei a presente ata que,
depois de lida, vai por mim assinade juntamentê com os demais presentes:
Luciara lnês de
Salete Nadãl


