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ATA No 06t2021

Aos vinte seis dias do mês de agosto de 2021, às quatorze horas, reuniram-se
na sala de reuniões do lppasso, os membros eleitos e os nomeados pelo
Prefeito Municipal, através das Portarias no 25212019 e 8212020 do Conselho
Deliberativo. O Diretor Financeiro procedeu a explanação da Gestão Econômica
e Financeira do mês de julho de 2021 . lnformou-se também a composição das
aplicações financeiras do IPPASSO do mês de Julho/2021 : Banrisul (12Yo) -
R$ 65.449.175,09 (sessenta e cinco milhÕes, quatrocentos e quarenta e nove
mil, cento e setenta e cinco reais com nove centavos); Banco do Brasil (27%o) -
R$ 157.474.883,29 (cento e cinquenta e sete milhÕes, quatrocentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e oitênta e três reais, vinte e nove centavos); Caixa
Econômica Federal (44o/o) - R$ 255.212.886,83 (duzentos e cinquenta e cinco
milhôes, duzentos e doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três
centavos); Votorantin (1Yo) - R$ 7.757.253,59 (sete milhões, setecentos e
cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove
centavos); Austro (0,47%) - R$ 2.705.948,71 (dois milhões, setecentos e cinco
mil, novecentos e quarenta e oito reals e setenta e um centavos); e Títulos
Públicos administrados pela Caixa Econômica Federal (16Yo)

R$ 93.706.754,50 (noventa e três milhões, setecentos e seis mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando em aplicações
R$ 581.767.314,17 (quinhentos e oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e
sete mil, trezentos e quatorze reais e dezessete centavos), existindo
disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$ 539.587,84
(quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais com oitenta e
quatro), totalizando um saldo financeiro de R$ 582.306.902,01 (quinhentos e
oitenta e dois milhões, trezentos e seis mil, novecentos e dois reais e um
centavos). O CRP está com a validade até o dia '19.09.2021. O censo
previdenciário cadastral dos servidores públicos municipais, está sendo
realizado com previsão de Íinalização para novembro de 2021 . Nada mais a
constar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.
Eduardo André Lucietto, João Octávio t, Jaqueline Corazza, Ruberson

da Silúa e Francieli do Carmo.
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