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ATA N.o 09/2017

Aos vintê ê três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas
e trintã minutos, reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros
eleitos e indicados, através da Portaria n.o 235116 e 170712016 dô Conselho
Deliberativo, para reatização de reunião ordináÍia. Primeiramênte! passou-se a
palavra para o Presidente do Conselho Deliberativo, que iniciou a análiso do
RelatóÍio de lnvestimentos do mês de julho de 2017. A composiçáo das
aplicaçÕes financeiras do IPPASSO ficou composta dâ seguinte forma: BRB - R$
í8.042.861,36; Banrisul - R$ 50.955.802,83; Caixa Econômica Fêderal - R$
80.593.995,90; Banco do Brasil - R$ 84.993.639,30 e na Carteira Própria em
Títulos Públicos Administrada pela Caixa - R$ 148.709.476,14; totalizando em
aplicações R$ 382.566.498,70, existindo ainda disponibilidade financeira de R$
729-276,43 em conta corrente, totalizando um saldo financeiro de R$
383.295.775,53. Conforme sugestáo do ccnselheiro João O€itâvio Fêrroft,
âcolhida por todos, convida-se o Diretor Financeiro a participar das reuniões
ordinárias do Conselho, a Íim de sanar eventuais dúvidas nos rêlâtórios mensais,
a contar do mês de setembro. O conselheiro Mauro informa que no jornal A Nota,
dala 1510712017, onde saiu â colunâ do lider solidário, o jornal cometéu um erÍo,
onde constava que o mesmo era conselheiro dos veterinários e responsável pela
previdência do município. O mesmo esclarece que foi emitido para o joÍnál nota
de errata, para que fosse corrigida a matéÍia publicada, na qual conste Presidente
dos Veterinários e integrante do Conselho Deliberativo do IPPASSO. Foi
apresêntada ao Conselho, pelo órgão gestor, resposta aos questionamentos
feitos referentes ao processo 2017/2103'1, que trata das despesas com tecnologia
da informaÉo utitizada pelo IPPASSO. O Conselho está ciente do processo e das
respostas aos quêstionâmentos, baseâdos nâ aprovação do conselho fiscal, bem
como as oriêntações do auditor do TCE Moacir Luft e parecer jurídico da PGM e
da Assessoria Jurídica do IPPASSO. Nada mais havendo a constar, encerra-se a
presente ata, que vai assinada por mim, Aline Machado Kuns, Secretária, Amos
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