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Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e
trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros eleitos
e indicados, através da Portaria n.o 235/16 e 170712016 do Conselho Deliberativo.
Prêsentê o Dirêtor Financeiro do IPPASSO. Primeiramente, iniciou a análise do
Relatório de lnvestimêntos do mês de dezembro de 2018. A composição das
aplicaçôes Íinanceiras do IPPASSo Íicou composta da seguinte forma: Austro
(Custodiado pela Caixa Federal) - RS 8.782.166,85; Banco Votorantin (Banco do
Brasil) - R$ 11.128.309,69; Banrisul - R$ 72.118.360,67; Banco do Brasil - R$
106.179.726,02i Caixa Econômica Fedêral - R$ 124.957.582,51 ê na Carteira
Própria em Títulos Públicos Administrada pêla Caixa - R$ í39.996.089,19;
totalizando em âplicaçóes R$ 463. 162.234,88, existindo disponibilidade Íinanceirã
de R$ 0,05 êm conta corrente, totalizando um saldo financeiro de R$
463.162.234,93. Destacou que o IPPASSO cumpriu a meta atuarial prevista para
o ano de 2018, que era de 9,630/o, tendo os investimentos rêndido no ano 9,86%.
Em sêguida, o Diretor Financeiro apresentou, parâ ser examinado pelo Conselho,
o Balanço e Balancetes e Rêlatórios de EncerÍamento do Exercício do ano de
2018, previstos na Lei 4.320184 e na Lêi 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Destaca-sê que os balancetes estão de acordo com as informaçÕes já
apresentadas na última reunião do Conselho. Os conselhêiros, após verificação
da documentaçáo referente ao exercício de 2018, sáo de parecer favorável e

as contas. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente ata, que
assinada por mim, Aline
a, Presidente, João Ferron, yice-Presidente, Mauro Antonio Correa

ncetto.
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