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Aos vinte ê oito dias mês de fevereiÍo de dois mil e dezenove, as
quatorze horâs, reuniram-se na sala de reuniões do lppasso, os membros
eleitos e os nomeados pelo Prefeito Municipal, através da PoftaÍia n.o 25212019

do Conselho Deliberativo, que tomam posse neste ato, presentes também a

Presidente, a Diretora AdministÍativa e o Diretor Financeiro do lppasso, A
Presidente Marina Zancanaro Borowski, inicialmentê deu as boas vindas,

desejando um bom mandato a todos, logo em seguida êntregou uma pâsta

para cada membÍo do conselho contendo legislaçôes e informaiivos do
lnstituto. Após a Diretora Administrativâ Íez a leitura das atribuições do
conselho e procedeu a eleição da Presidênciâ do referido Conselho que ficou

com a seguinte composição: Presidentê: Tiago Miguel Stieven; Vice-
Presidente: Joáo Octávio Ferron e, como Secretária: Jaqueline Corazza, eleitos
por unanimidadê. Foi êstabelecido o calendáÍio das pÍóximâs reuniões do
Conselho Deliberativo. O Diretor Financeiro pÍocedeu a explanaçâo da Gestão
Econômica e Financeira do mês de janeiro de 2019, juntamênte com â
avaliação da Gêstáo Administrãtiva, Econômica e Financeira. lnÍormou-se
também a composiçâo das aplicações financeiras do IPPASSO: Banrisul - R$

73.960.378,73; Banco do Brasil - R$ 108.206.810,00, Caixa Econômica
Federal - RS 126.486.548,04, Votorantin (custódia do BB) R$ 11.036.724,96,
Austro (Custódia da CEF) R$ 9.166.820,28 e Títulos Públicos Administrados
Pela Caixa Econômica Federal R$ 143.264.265,31 totalizando êm aplicaçÕes
R§ 472120.740,77, existindo ainda disponibilidade Íinanceira de R$ 806,55 em

conta corrente, totalizando um saldo financeiro de R$ 472.121.547,32. Foi
informado ao conselho que o CRP está rêgular com validade até 30 de março

de 2019. Nâdâ mais a constar, encerÍa-se a prêsente ata, que vai assinada por

mim e pelos dêmais presentes. Eduardo André Lucietto, Marina Zancanaro
Borowski, Cleonice Marta Piccini Garcia, Tiago Miguel Stieve-n,

lda Silva, Fátima Rita da Silva, Joáo Octávio Fe
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