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Aos dezenove dias dô mês de julho de dois mil ê dêzenove, as quatoze horas,
reuniram-se nâ sala de reuniôes do lnstituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os nomeados pelo
Prefeito Municipal através das Porterias no 25212019 e 1359/2019 do Conselho
Fiscal, contando também com a presença do Diretor Financeiro, Eduardo Lucietto
e da Presidenle Marine Zancanaro BoÍowski. PÍimeiraÍnente, o Dirêtor Financeiro
dispônibilizou aos conselheiros a seguinte documêntação: relatório de
investimêntos reÍerentê ao bimestrê maio e iunho de 20'19; balancete de despesâ
mênsal completo; balancete contábil anual sintético e Íeceita de balancête geral.
Em sôguida, efetuou a explanação do rêlatório de investimentos do terceiro
bimestre de 2019 e o conselho procedeu à avaliação dâ Gestáo Administrativa,
Econômica e Financeira do mesmo. O DiretoÍ Financeiro infoÍmou a composição
das aplicaçôes financeiras do IPPA§SO: Austro, 20lo - Rg 9.464. í68,68; Votorantin,
2% - R$ 10.693.650,52; Banrisul, 14Vo - R972.U7.486,73; Banco do Brâsit, 25olo

- R$ 126.3'17.102,98; Caixa Econômica Federal,30% - RS 150.112.463,07 e
Títulos Públicos (Carteira Administrada) na Caixa Econômicâ FedeÍal, 2,o/o -
R$132.553.4ô3,07, totalizando em aplicÍlçóês o valor de RS 501.475.524,95,
existindo disponibilidade Íinanceira em conla corrente no valor de R$ 12.547,33,
totalizândo um saldo Íinancêiío de RS 501.488.072,28. Em sêguida, a Presidente
do IPPASSO informou que Íealizou o pagamenlo de valores devidos ao Exêcutivo
Municipal, dê ÍoÍÍna retroativa, referente à utilização do sistema de OatâcenteÍ no
período de maio de 2017 a maio de 2019, conforme documenlos anexados ao
processo administralivo 2O17t21O31. lnformou, ainda, que, a contar do mês de
iunho de 2019, Íoi formâlizado convênio, parã que os valoíes devidos pêlâ
manulençáo da utilização do sistema sejam pagos mensalmente ao município.
Nada mais a constar, eu João Albêrto Ferrêira Freitas, Secretário, lavrei a presênle
ata, que vai assinada por mim, pêla Presidênte, Aline Machado Kuns, pela Vice-
Presidente, Luciara lnês de Quadros, a conselheira Marcia Regina Maraschin, ã
conselheiÍa Caren Lucia Fagundes Falk, bem como os demais presentes, o Diretor
Financeiro do IPPASSO Lucietto, e
Zancanaro Borowski.
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