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ATA N.º 05/2016 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezesseis 
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 abril de 2016.  
Informou-se também a composição das aplicações financeiras do IPPASSO: 
Banrisul – R$ 42.090.829,88; Banco do Brasil – R$ 68.132.528,82 e Caixa 
Econômica Federal – R$ 74.786.759,06 e na Carteira Própria em Títulos Públicos 
Administrada pela Caixa - R$ 122.105.443,73; totalizando em aplicações R$ 
307.111.178,28, existindo ainda disponibilidade financeira de R$ 4.383,21 em 
conta corrente, totalizando um saldo financeiro de R$ 307.115.561,49. Registrou-
se, em ata, a nomeação da servidora MARINA ZANCANARO BOROWSKI para 
exercer o cargo de Presidente do IPPASSO, através da Portaria nº 563/2016, que 
ocorreu a contar de 01 de abril de 2016. Foram informados, ainda, ao Conselho, 
os atos de nomeação e posse para preenchimento da vaga de Técnico 
Previdenciário do IPPASSO, ocorrida em maio do corrente ano. Referente ao 
processo que tramita no Executivo Municipal sobre a possibilidade de 
incorporação da verba de representação de algumas categorias de servidores, o 
Conselho solicita vistas ao mesmo para análise, dada a preocupação no que se 
refere ao impacto atuarial ao IPPASSO. 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, Mauro 
Antonio Correa Moreira e pelos demais presentes, Marina Zancanaro Borowski, 
Cleonice Marta Piccini Garcia e Eduardo André Lucietto. 
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