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Aos vintê e oito dias do mês de junho de 2021, às quatorze horas, reuniram-se
na sala de reuniÕes do lppasso, os membros eleitos e os nomeados pelo

PreÍeito Municipal, através das PoÍtarias no 25212019 e 8212020 do Conselho

Deliberativo. A secretária do Conselho Jaquêline Co@zza nâo pode comparecêr
por motivos dê saúde (Covid-19). O Diretor Financeiro procedeu a êxplanação

da Gestão Econômica ê Financeira do mês de maio de 2021. lnformou-se
também a composiçáo das aplicaçÕes Íinanceiras do IPPASSO do mês de

Maiol2021: Banrisul (12%) - RS 67.316.850,94 (sessenta e sete milhÕes,

trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais com noventa e qualro

centavos); Banco do Brasil (27olo) - R$ 157.548.857,77 (cento e cinquenta e sete
milhôês, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais,
setenta ê sete centavos)i Caixa Econômica FedeÍal (44o/o\ - R$ 253.947.574,68
(duzentos e cinquenta e úês milhões, novecentos e quarenta e sete mil,
quinhêntos e setenta e quatro reais e sêssênta e oito centavos); Votorantin (17o)

- R$ 8.053.139,41 (oito milhÕes, cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais

e quarênta e um centavos); Austro (0,49%) - R$ 2,879.689,51 (dois milhÓes,

oitocêntos e sêtenta e nove mil, seigcentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
um centavos); e Títulos Públicos administrados pela Caixa Econômica Federal
(16%) - RS 93.694.014,85 (noventa e três milhões, seiscentos e noventa e

quatro mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos), totalizando em aplicações

R$ 583.434.659,19 (quinhentos e oitenta e três milhÕes, quatrocentos e trinta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e novê reais e dezenove centavos), existindo
disponibilidade íinanceira em conta corrente no valor de R$ 5.467,97 (cinco mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais com noventa e sete centavos), lotalizando
um saldo flnanceiro de R$ 583.440.127,16 (quinhentos e oitenta e três milhÕes,
quatrocentos e quaÍenta mil, cento ê vinte e sete reais e dezesseis centavos). O
CRP está com a validade até o dia 19.09.2021 . Os membros do conselho
deliberativo aprovam por unanimidade o pagamenlo da primeira parcela do

décimo terceiro salário até o dia 2010712021.Nada mais a constar, encerra-se a

Mârli Salêtê Nadal da Silva. Joáo Octáviofíron. Rubersón Stiven. Fátima Rita
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presente ata, que vai assinada por todos os pr-esentês. Eduardo AndÍé Lucietto,


