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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2020, às quatorze horas,

reuniram-se na sala de reuniões do lppasso, os membros eleitos e os
nomeados pelo Prefeito Municipal, através das Portarias no 25212019 e

8212020 do Consêlho Deliberativo. O Dirêtor Financeiro procedeu a

explanação da Gestão Econômica e Financeira dos meses de setembro e
outubro de 2020. lnformou-se também a composição das aplicações
financeiras do IPPASSO do mês de Setembro/202O: Banrisul (13%) - R$

69.9í1.370,96; Banco do Brasil (25%) - R$ í38.í47.0í5,99; Caixa
Econômica Federal (42o/o) - R$ 230.299.542,40; Votorantin (2%) R$

9.169.217 ,45; Austro (1%) R$ 3.808,098,44 e Títulos Públicos
adminislrados Pela Caixa Econômica Federal (í7%) R$ 92.í84.691,56,
totalizando em aplicaçÕes R$ 543.5í 7.568,84 existindo disponibilidade
financeira em conta corrente de R$ 2.367,96, totalizando um saldo
flnanceiro de R$ 543.519.936,80. Outubro/2020: Banrisul (í3%) - R$

68.157.251,08; Banco do Brasil (26%) - R$ 141.396.729,34; Caixa
Econômica Federal (42o/o) - RS 230.460.475,37; Votorantin (2%) R$

9.07í .985,52; Austro (1 %) RS 3.421.951 ,24 e Títulos Públicos

administrados Pela Caixa Econômica Federal (17%) R$ 92.212.336,í5,
totelizândo em aplicações R$ 544.718.334,32 êxistindo disponibilidade
financeira em conta corrente de R$ 2.394,38, totalizando um saldo
Íinancêiro de R$ 544-720.728,70. O CRP está com a validade ate o dia
20-03-2021. O lppasso concluiu a licitação da venda da folha de
pagamento, sendo que o banco vencedor foi o Banrisul com a proposta de
R$ í.569.500,00, para os próximos 60 meses, esse valor será depositado
até o dia 0311212020, tudo de acordo com o processo 2020/18649. Os
conselheiros presentes deliberaram sobre a aprovação do pagamento da

2a parcela do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas que

será realizado no dia 1811212020. Foi apresentada, pelo Diretor Financeiro,
em que houve
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explanação da enálise do mercado político, econômico e flnanceiro
(reformas e privatizaçÕes) para o período, avaliando cenário otimista, base
e pessimiste. Os conselheiros presentes aprovam a Política de
lnvestimentos 2021 apreseniâda sem ressalvas. Os repasses do município
encontram-se em die. Nada mais a constar, encerra-se a presentê ata, que
vai assinada por todos os presentes. Jaquelinê Corazze, Eduerdo André
Lucietto, 

-Marli 
Salete Nadal da Silva, João ógtávio Ferron e Fátima Rita da
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