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ATA N.o 04/2019

Aos trinta dias mês de abril de dois mil e dezenove, as quatorze horas,
reuniram-se na sala de rêunioes do lppasso, os membros eleitos e os
nomeados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria n.o 25212019 do
Conselho Deliberativo, presentes também a PÍesidente, a Diretora
Administrativa e o Diretor Financeiro do lppasso. A secretária Jaquêline
Corazza justificou a ausência em virtude de acompanhamento médico dê
familiar. O Dirêtor Financêiro procedeu a explanação da Gestão Econômica e
Financeira do mês de março de 2019, juntamente com a avaliação da Gestão
Administrativa, Econômica ê Financeira. lnformou-se também a composiçâo
das aplicaçÕes financeiras do IPPASSO: Bânrisul - R$ 70.879.499,35; Banco
do Brasil- R$ 112.007.562,62, Caixa Econômica Federal- R$ 133.491.915,'13,

Votorântin (Custódia do BB) R$ 10.960.235,93, Austro (Custódia da cEF) R$

9.877.038,97 e Titulos Públicos Administrados Pela Caixâ Econômica Federal
R$ 141.992.051,46 totalizando em aplicações R$ 479.208.117,30, existindo
ainda disponibilidade financêira de R$ 186,16 em contâ correnle, totalizando
um saldo financeiro de R$ 479.208.303,46. Os repassês das contribuiçôes
patronais estáo em dia. Foi informado pela presidente que está em andamento
junto ao município um processo solicitando que seja Íeito o recadastramento de
todos os servidores e segundo informações será autorizado pelo Prefeito. Foi

solicitado ao conselho aulorização para aberlura de 02 (duas) novas vagas de
estagiários, totalizando 04 (quatro) vagas, sendo que o conselho se manifestou
favoravelmente. Fica, desde já, agendada a data da próxima reuniâo pâra o dia
24.05.2019, às th3omin. Nada mais a constar, encerra-se a presente ata, que

vai assinada por todos os presentes.
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