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Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, as
quatorze horas, Íeuniram-se na sala de reuniões do lppasso, os membros
elêitos e os nomeados pelo Prefeito Municipal, através da PoÍlaÍia n.o 25212019
do Conselho DelibeÍativo, presentês também, a Presidente, a Diretora
Administrativa e o Diretor Financeiro do lppasso. A conselheira Maíi Salete
Nadal está ausênte. O Dirêtor Financeiro procedeu a explanaÉo da Gêstão
Econômica e Financeirâ do mês dê junho de 2019, juntamente com a avaliaçáo
da Gestão Administrativa. Econômicá e Financeira. lnformou-se também a

composição das aplicaçóes Íinancêiras do IPPASSO: Banrisul - R$
72.347.486,73; Banco do BÍasil - RS 126.317.102,98, Caixa Econômica
Federal - R$ 150.112.200,30, Votorantin (Custódia do BB) R$ 10.693.650,52,
Austro (Custódia da CEF) R$ 9.,t64.í68,68 e Títulos Públicos AdministÍados
Pela Caixâ Econômicâ Federâl R$ 132.553.463,07 tolalizando em aplicaçôes
R$ 501.475.524,95, existindo ainda disponibilidade Ílnanceira de R$ 12.547,33
em conta corrente, totalizando um saldo financêiro de R$ 501.488.072,28, Os
repssses das contribuições patÍonais êstáo em dia. O Certificado de
Regularidade Previdenciária - CRP está em dia, sêndo que sua validade é

26.09.19. A Presidente do IPPASSO inÍormou que foi reâlizado pagamento

rêlÍoativo ao Munícipio pelo serviço prestado pela empÍesa Thema, referênte
ao período maio de 2017 a maio de 2019, a contar desta data foi formalizado
convênio entre o IPPASSO e o Executivo para pagamênto mensal de utilização
do serviço, todas as informações constam nos PÍocessos 20171 21031 e 2019 I
19222. Fica, desde já, agendada a data da próxima reuniáo para o dia
20.08.2019, às 14h. Nadâ mâis a constar, encerra-se a presente ata, que vai
assinada por todos os prese Z. Borowski, Eduardo André Lucietto,

Cleonice MaÍta Piccini Miguel Stiêve queline C
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