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Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2AZA, às quatorze
horas, reuniram-se na sala dê reuniões do lppasso, os membros
eleitos e os nomeados pelo Prefeito Municipal, através das
Portarias n.o 25212019 e 1ZÀAZA do Conselho Deliberativo, exceto
a Conselheira Jaqueline Çorazza poÍs está em gozo de período de
férias. Presentes tambéffi, â Presidente, o Diretor Financeiro e a
Diretora Administrativa do lppasso. O Diretor Financeiro procedeu a

explanação da Gestão Econômica ê Financeira do mês de
dezembro de 2019. lnformou-se também a composição das
aplicações financeiras do IPPASSO: Banrisul (14Yo) R$
72.461.765,23; Banco do Brasil (25o/o) - R$ 134.390.673,34; Caixa
Econômica Federal (32o/o) - R$ 171.372.862,87; Votorantin (2%) R$
1A.22A312,84; Austro (ZYo) R$ 9.249.211,35 e Títulos Públicos
administrados Pela Caixa Econômica Federal (26Yo\ R$
136.253.022,28, totalizando em aplicações R$ 533.947.847,91 não
existindo disponibilidade financeira em conta corrente, totalizando
um saldo financeiro de R$ 533.947.847,91. Êm dezembro, os
rendimentos performaram positivamente. Com relaçâo à meta, o
lppasso ultrapassou em 2o/o o seu alcance. Foi informado aos
Conselheiros o ingresso de 335 novos servidores ao quadro de
efetivos da PMPF, o que contribuirá para o aumento da
anecadação patronal e funcional ao lppasso. Segue, anexo à
presente ata, o balancete de despesa mensal completo, o relatório
de lnvestimentos referente ao mês de dezembro de 2019 e
informações quanto ao número de admissões (aposentadorias e
pensões) durante todo o período de 2019 ao lppasso. Foi informado
pela Diretora Administrativa que estão em andamento as licitaçôes
para Assessoria Jurídica e Censo para os servidores ativos doe -l)
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Município. Nada mais a constar, encerra-se a presente ata, que vai
assinada por todos os presentes. Eduardo André Lucietto, Marina
Zancanaro , Cleonice Marfa Piccini, Marli Salete Nadal da

tf Fátim/Rita da Silva e Ruberson Stiven.
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