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Aos três dias do mês de abril do âno de dois mil e dezenovê, às catorze horas,
reuniram-se na sala de reunióes do lnstituto de Previdênciâ Social dos Servidorês
Municipâis de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os nomeados pelo
Prefeito Municipal através da Portaria no 25212019 do Conselho Fiscal, contando
também com a prêsênça da Diretora Administrativa, Cleonice Marta Piccini
Garcia, do Diretor Financeiro, Eduardo Luciêtto e da Presidênte Marina
Zancanaío Borowski. A Presidente deu boas-vindas a todos e passou a palavra
para a Oiretora Administrativa, que procedeu à leitura das atribuições legais dos
membros do Conselho Fiscâl e destacou a necessidade de realizaçáo de eleição
entrê os membros, a fim de definição de presidente e vice-presidente. lnformou,
ainda, que o secretário é escolhido pêlo presidente do conselho. Procedida à
eleiçáo, Íicou eleita a conselheira Aline Machado Kuns como Presidente, Luciara
lnês de Quadros como Vice-Presidente e João Alberto Ferreira Freitas como
secretário. O Diretor Finânceiro, posteriormente, deu as boas-vindas a todos os
presentes e logo em seguida, disponibilizou aos consêlheiros â seguinte
documentação: relalório de investimentos referenle ao bimeslre janeiro e fevereiro
de 20í9; balancete de despesa mensal completo; balancete contábil anual
sintético e receita de balancete geral. Destacou a importância do CRP estar em
dia para o IPPASSO e o municípiô, destacando que o mêsmo está regular no
presênte momento, aIe 26109120'19. lnformou aos membros do conselho que o
IPPASSO conta, no sentido de auxiliar nas decisões de gestáo reÍerentes aos
investimentos do instituto, com um assessor financeiro, bem como com o comitê
de investimentos, Em seguida, efetuou a explanaçào do relatório de investimentos
do primeiro bimestre de 2019 e o conselho procedeu à avaliação da Gestáo
Administrativa, Econômica e Financeira do mesmo. O Diretor Financeiro informou
â composiçáo das aplicaçóes financeiras do IPPASSO: Austro, 2% - R$
9.768.231,96; Votorantin, 2% - R$ 11.030.077,51; Banrisul, í5% - R$
72.015.775,49, Banco do Brasll, 23o/o - R$ '108.842.129,07; Caixa Econômica
Federal,2So/o - R$ 132.666.201,06 e Títulos Públicos (Carteira AdministÍada) na
Caixa Econômica Federal, 30% - R$ 140.965.255,74, totalizando em aplicaçóes o
valor de R$ 47 5.232.935,05, existindo disponibilidade financeira em conta
corrente no valor de R$ 54.735.78, totalizando um saldo financeiro de RS
475.287.670,43. A Presidente do IPPASSO, âindâ, informou que o rêpasse das
contribuiçóes patronal e funcional pelo executivo está em dia. Nada mais a
constâr, eu Aline Machado Kuns, Presidente do Conselho Fiscal, lavrêi a presente
ata, que vai assinada por mim, pela Vice-PÍesidente, Luciara lnês de Quadros,
Secretário, Joáo Alberto Ferreira Freitas e pelos membros Gisele Kayser Almeida
Stieven e lv!árcia Regina Maraschin, bem como os demais presentes, a Diretora
Administrativa do IPPASSO, Cleonicê Garcia, o Diretor Financeiro do IPPASSO,
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e Dela Presidente do+PPASSO. lvlarina Zancanaro Borowski.


