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ATA N.º 04/2016 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas, 
reuniram-se na sala de reuniões do Ippasso, os membros eleitos e os nomeados 
pelo Prefeito Municipal, através da Portaria n.º 235/16 do Conselho Deliberativo, 
presentes também a Presidente, a Diretora Administrativa e o Diretor Financeiro 
do Ippasso. Passou-se a palavra ao Diretor Financeiro para explanação da 
Gestão Econômica e Financeira do mês de março de 2016.  Informou-se também 
a composição das aplicações financeiras do IPPASSO: Banrisul – R$ 
42.482.781,56; Banco do Brasil – R$ 65.121.759,16 e Caixa Econômica Federal – 
R$ 73.860.705,98 e na Carteira Própria em Títulos Públicos Administrada pela 
Caixa R$ 118.644.182,56; totalizando em aplicações R$ 300.102.313,50, 
existindo ainda disponibilidade financeira de R$ 7.115,76 em conta corrente, 
totalizando um saldo financeiro de R$ 300.109.429,26. Foi analisado o processo 
nº 2016/11768 – Orçamentos para Assessoria Financeira, o qual se obteve como 
proposta mais vantajosa a da empresa EPCI Consultoria LTDA ME e tendo sido 
aprovada pelos conselheiros. No que se refere à minuta do contrato a ser firmado, 
sugeriu-se a previsão de cláusula de renovação, bem como fixação de índice de 
reajuste. Foi aprovado o reajuste de 11% (onze por cento), conforme lei municipal 
5192/2016, no valor das diárias decorrentes de viagens e reembolso por 
quilômetro rodado do IPPASSO, tendo como base os valores constantes na 
Resolução 01/2015. Ficou decidido que o horário das próximas reuniões passará 
a ser às 16h, e não mais às 15h. Nada mais a constar, encerra-se a presente ata, 
que vai assinada por mim, Aline Machado Kuns, secretária, Amos Leodir Antunes 
de Lima, Presidente, João Octávio Ferron, Vice-Presidente, Ademir de Quadros 
Costa e pelos demais presentes, Marina Zancanaro Borowski, Cleonice Marta 
Piccini Garcia e Eduardo André Lucietto. 
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