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Aos vinte e tÍês dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze
horâs, reuniram-se na sala de reunióes do lnstituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, os membros eleitos e os
nomêados pelo Prefeito Municipal através das Portarias nô 25U2019 e Í359/2019
do Conselho Fiscal, contando também côm a presênça do Dirêtor Financeiro,
Eduardo Lucietto e da Presidente Marina Zancanaro Borowski. Primeiramente, a
Presidênte do Conselho Fiscal informou que o IPPASSO está implemêntando
algumas ações a fim de obter a Certiícaçáo Pró-Gestão RPPS. Para tanto,
informou âos demais conselhêiros de que foram publicadas as Resolueões 001 e
002 de 2019, quais sejâ, o Código de Ética e a Politica da Segurança da
lnÍormação, as quais deverão ser observadas por todos. Entregou, ainda, cópia da
referida documentação para cada conselheiro. Também inÍormou que é necessária
a elaboração do Rêgimento lnterno do Conselho Fiscal, para atender mais um dos
requisitos do Pró-Gestáo. Apresêntou aos conselheiros a minuta do regimento
interno, quê foi aprovada por unanimidade, instituindo-sê, dessa forma, o
Rêgimento lnterno do Conselho Fiscal. Foi definido o calendário anual de reuniÕes
do Conselho Fiscal: NOVEMBRO: dia 22; FEVEREIRO: dia 07; MARÇO: dia 20;
MAIO: dia 22; JULHO: dia 24, SETEMBRO: dia 25, às 14h. Em sêguida, o Diretor
Financêiro disponibilizou aos conselheiros a seguinte documentaçáo; relatório de
investimentos referente ao bimestre julho e agosto de 20í9; balancete de despesa
mensal completo; balancete contábil anual sintético e receita de balancete geral.
Em seguida, efetuou a êxplanação do rêlatório de investimentos do quarto bimestre
de 2019 e o conselho procedeu à avaliação da cestão Administrativa, Econômica
e Financeira do mesmo. O Diretor Financeiro informou a composiçáô das
aplicâçÕes Íinanceiras do IPPASSO: Austro,2ok -Rg 9.544.799,88; Votorantin, 2%
- R$ 10.544.502,65; Banrisul, 14% - Rg 71.484.661,ô7; Banco do Brâsil, 25% * R$
127.878.392,58t Caíxa Econômica Federal, 31% - R$ 158.295.108,45 ê Títutos
Públicos (Carteira Administrada) na Caixâ Econômica Fede.al, 26yo -
R$130.813.395,25, totalizando êm aplicaçÕes o valor de R$ 508.501.307,95,
existindo disponibilidade financeira em conta corrente no valor de Rg 59.552,53,
totalizando um saldo financeiro de R$ 508.560.860,48. Nada mais a constar, eu
João Alberto Ferreira Freitas, Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinadâ
por mim, pela Presidente, Aline Machado Kuns, pêla Vice-Presidente, Luciara Inês
de Quadros, a conselheira Marcia Regina Maraschin, a conselheira Caren Lucia
Fagundes Falk, bem os demais presenles, o Diretor Financeiro do IPPASSO,
Edua cietto, idente do IPPASSO, Marina.Zancanaro Borowski.
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