
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO 
Autarquia Municipal (Lei 4361, de 18 de dezembro de 2006) 

CNPJ 04.903.989/0001-02 Telefone: 0 XX 54 3315 1400 
Rua Paissandu, 141 – Centro - CEP: 99010-100 

E-mail: ippasso@ippasso.com.br  Site: www.ippasso.com.br 

 , 

 
ATA N.º 06/2016 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos três dias do mês de junho 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 Presidente do Conselho, que 
explicou aos novos conselheiros a possibilidade de convocação da reunião 
extraordinária quando houver necessidade de tratar de assuntos que demandem 
determinada urgência, sendo que esta foi convocada com essa finalidade. O 
primeiro assunto é referente ao processo 2015/22177, de incorporação da verba 
de representação de categorias que recebem tal verba. O processo, conforme 
solicitação do Conselho em reunião anterior, foi encaminhado emprestado ao 
IPPASSO e foi dado vistas a todos os conselheiros. O conselho entendeu não 
caber emitir parecer sobre o processo, estando, contudo, à disposição dos 
conselheiros para leitura. O segundo assunto é referente à licitação da venda da 
folha de pagamento do IPPASSO. O presidente informou que, seguindo o parecer 
do TCE/RS, foi deliberado abrir somente para bancos públicos e, informou, ainda, 
que o vencedor foi a Caixa Federal e que o valor da venda foi depositado em 
conta específica do IPPASSO, hoje se encontrando aplicado. O conselheiro 
Mauro questionou sobre a decisão de o que fazer com o dinheiro aplicado, se vai 
ser investido ou vai para algum caixa único e que nas reuniões anteriores não foi 
mais deliberado sobre o assunto, então que o Conselho deveria efetivamente 
deliberar sobre o mesmo. A Diretora Administrativa afirmou que nenhum valor 
pode ficar em conta corrente parado, mas que o mesmo foi aplicado num fundo 
conservador, que pode ser resgatado ou movimentado a qualquer momento e que 
o mesmo está rendendo. O Conselheiro Mauro se referiu ao papel do conselho 
deliberativo, de buscar as informações. A conselheira Aline questionou a 
abrangência da atuação dos conselheiros de forma individual, sendo que o 
Presidente informou que todos os assuntos deverão ser discutidos pelo conselho 
e não feitos individualmente. A Diretora Administrativa informou que não é papel 
do conselho deliberativo decidir sobre movimentação financeira, que o IPPASSO 
ainda possui o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos. A presidente do 
IPPASSO pediu a palavra, informando sobre seu ingresso no cargo em 01 de abril 
de 2016, e que se deu através de portaria, se desligando da função anterior no 
patrimônio, conforme já constado na ata da última reunião. Quando questionada 
pelo Conselheiro Mauro sobre sua permanência no setor de patrimônio, a mesma 
esclareceu que está, de livre iniciativa, prestando eventualmente assessoramento 
no patrimônio para treinar o novo servidor que lhe substituiu, não interferindo em 
suas atribuições no IPPASSO. O presidente do Conselho explanou sobre a não 
interferência de nenhum conselho deliberativo em qualquer aspecto da escolha 
individual do Prefeito quanto à indicação do cargo de presidente do IPPASSO, e 
que conforme a lei cabe a ele a referida escolha. Ainda, solicitou que todos os 
assuntos de competência do conselho sejam trazidos e discutidos junto ao 
conselho, conforme previsto em regimento. A Diretora Administrativa, por fim, 
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destacou a possibilidade da realização de um curso para os Conselheiros, sendo 
que será verificado em breve. O presidente do Conselho reforça o que foi dito 
anteriormente em relação aos assuntos que são deliberados pelo conselho, de 
que sejam tratados estritamente em reunião, na presença de todos. 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, Ademir de Quadros da Costa e 
pelos demais presentes, Marina Zancanaro Borowski, Cleonice Marta Piccini 
Garcia e Eduardo André Lucietto. 
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