
  

ATA DA CENTÉSSIMA VIGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL – C.F., DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E 

APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA.  I – DATA, HORA, 

LOCAL: 

No vigéssimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete  (29/06/2017), às 

08:30 hrs. (oito horas e trinta minutos), na sede do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331, Vila São Vicente. II – 

PRESENÇAS:  Luiz Carlos Garanhani (Presidente do CF),  Valdinei Juliano Pereira, Deise Nunes 

dos Santos e Juarez Pereira Vieira (Conselheiros CF). III – AUTORIDADE: ÁLVARO VERONEZ 

FILHO (Diretor Presidente). IV -  ORDEM DO DIA:  Análise do Balancete correspondente ao 

mês de abril de 2017. V – DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho 

Fiscal – CF, Luiz Carlos Garanhani. Em seguida, foram verificados os demonstrativos contábeis 

do mês de abril de 2017, constatando os seguintes lançamentos contábeis no mês de abril: 

Verificaram na Receita Patrimonial uma Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 2040, 

no valor de R$ 390.577,67 (trezentos e noventa mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos), e Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 1551, no valor e R$ 9.652,39 

(nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) Rendimentos Renda Fixa, 

fonte 1001, RPPS, no valor de R$ 10.928,51 (dez mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos), e Rend. Aplic. Fundo Imobiliário no valor de R$ 912,00 (novecentos e doze reais), 

totalizando no mês, a Receita Patrimonial de R$ 412.070,57 (quatrocentos e doze mil setenta reais 

e cinquenta e sete centavos), e um acumulado no ano, no valor de R$ 4.084.269,66 (quatro milhões 

oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos); - Verificaram, 

ainda, uma Receita de Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Financeiro, a importância de 

R$ 260.176,06 (duzentos e sessenta mil cento e setenta e seis reais e seis centavos) no mês, e 

acumulado de R$ 1.060.514,06 (hum milhão sessenta mil quinhentos e quatorze reais e seis 

centavos) até o mês, Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Previdenciário, a importância de 

R$ 414.118,42 (quatrocentos e quatorze mil cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos) no 

mês, e acumulado de R$ 1.649.844,00 (hum milhão seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e 

quarenta e quatro reais) até o mês,  Contribuição de Servidores Inativos Civil-Fundo Financeiro, a 

importância de R$ 16.536,07 (dezesseis mil quinhentos e trinta e seis reais te centavos) no mês, e 

um acumulado de R$ 58.798,56 (cinquenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta 

e seis centavos), Contribuição de Pensionista Civil-Financeiro, a importância de R$ 2.338,11 (dois 

mil trezentos e trinta e oito reais e onze centavos) no mês e acumulado de R$ 9.641,44 (nove mil 

seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) até o mês, Contribuição de 

Pensionista Civil-Previdenciário, a importância de R$ 0,00 no mês e acumulado de R$ 0,00, 



  

totalizando uma Receita de Contribuições Previdenciárias ao RPPS, no valor de R$ 693.168,66 

(seiscentos e noventa e três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) no mês, e 

um acumulado de R$ 2.778.798,06 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil setecentos e 

noventa e oito reais e seis centavos) no mês Outras receitas corrente, Compensação Financeira 

entre Regime Geral e RPPS no valor de R$ 96.729,95 (noventa e seis mil setecentos e vinte e nove 

reais e noventa e cinco centavos) no mês, e um acumulado de R$ 398.111,07 (trezentos e noventa 

e oito mil cento e onze reais e sete centavos); perfazendo um sub-total das receitas correntes no 

valor de R$ 1.201.969,18 (um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e nove reais e 

dezoito centavos) no mês, e um acumulado de R$ 7.261.178,79 (Sete milhões duzentos e sessenta 

e um mil cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), Contribuição patronal para RPPS-

Receita Intra-Orçamentária-Fundo Financeiro no valor de R$ 252.489,49 (duzentos e cinquenta e 

dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e  quarenta e nove centavos) no mês, e um acumulado 

de R$ 1.030.959,69 (hum milhão trinta mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove 

centavos); Contribuição patronal para RPPS-Receita Intra-Orçamentária-Fundo Previdenciário no 

valor de R$ 558.859,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil oitocentos e nove reais) no mês, e um 

acumulado de R$ 2.226.736,80 (dois milhões duzentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e seis 

reais e oitenta centavos); Contribuição Prev. Para amortização Déficit Atuarial no valor de 

R$ 1.301.240,57 (hum milhão e trezentos e um mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete 

centavos) no mês, e um acumulado de R$ 5.202.481,14 (cinco milhões duzentos e dois mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), perfazendo um total geral receita de 

R$ 3.314.558,24 (três milhões, trezentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte 

e quatro centavos) no mês, e um acumulado de R$ 15.721.356,42 (quinze milhões, setecentos e 

vinte e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), verificaram os 

seguintes saldos bancários no mês de  Abril do corrente exercício, na Caixa Econômica Federal: 

conta nº 79-1, valor de R$ 1.456.972,45 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); conta Consignações nº 69-4, valor 

de R$ 0,00; conta Compensação Previdenciária nº 66-0, valor de R$ 1.361.542,42 (hum milhão 

trezentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos); conta 

IPPASA Financeiro, nº 67-8, valor de R$ 2.116.552,30 (dois milhões cento e dezesseis mil 

quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos); conta IPPASA Previdenciário nº 68-6, valor 

de R$ 38.708.317,72 (trinta e oito milhões setecentos e oito mil trezentos e dezessete reais e setenta 

e dois centavos); no Banco do Brasil c/c – 49696-0, valor de R$ 97.457,30 (noventa e sete mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos); conta prev. 49695-2, valor de 

R$ 37.429.892,14 (trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e 

dois reais e quatorze centavos); conta BRB GAM FIP Imob. Paraná, valor de R$ 55.814,27 



  

(cinquenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos); Bradesco Prev. 2795-2 

– valor de R$ 1.237.140,56 (hum milhão duzentos e trinta e sete mil cento e quarenta reais e 

cinquenta e seis centavos) totalizando, no mês, saldo de Bancos Conta Movimento o valor de 

R$ 82.463.689,16 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e tres mil seiscentos e oitenta e 

nove reais e  dezesseis centavos). E outros aportes ao RPPS taxa de administração no mês no valor 

de R$ 124.500,53 (cento e vinte e quatro mil quinhentos reais e cinquenta e três centavos), 

totalizando um acumulado de R$ 498.002,12 (quatrocentos e noventa e oito mil dois reais e doze 

centavos).  O Conselho Fiscal, continua preocupados com as aplicações da BRB, e em virtude das 

explicações dadas na última reunião realizada em conjunto com os três conselhos no dia 

05/06/2017 às 8:30 horas, o conselho fiscal aguarda novas informações, uma vez que dia 

30/06/2017, haverá em Brasília Assembléia dos Cotistas, do Fundo do BRB, com a ida do 

Presidente do Ippasa e membro do Comitê de Investimento do Ippasa Juliano André Domingos. 

 Encerramento nimguém mais querendo fazer o uso da palavra,  dando assim por encerrada 

a Centéssima Vigéssima Sexta Reunião Ordinária. Próxima reunião agendada para o dia 31/07/17, 

às 15:30 horas. Eu, Elisangela Felipone Garcia secretária, lavro e assino junto com o Presidente 

do Conselho Fiscal e os demais Conselheiros, conforme segue: 

 

 

                 Luiz Carlos Garanhani                                    Juarez Pereira Vieira           
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                     Álvaro Veronez Filho                                     Elisangela Felipone Garcia     

                 Diretor Presidente IPPASA                                             Secretária 

 

                 
 
 
                                                                            


