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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO – COMIN. “I – DATA, HORA, LOCAL”: No décimo quarto dia do mês 

de agosto do ano dois mil e dezessete (11/09/2017) às 8:30h, na sede do Instituto de 

Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua 

Arataiaçu, 331. II – PRESENÇAS COMIN: (04) Henrique Garcia Filetti, Valdinei Juliano 

Pereira, Lucia Helena Gomes Golon, Juliano Andre Domingos e Marilda Mieko Futata. III - 

AUTORIDADES: Alvaro Veronez Filho (Diretor Presidente do IPPASA). IV - ORDEM 

DO DIA: Assuntos diversos. V - DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente Sr. Alvaro 

Veronez Filho agradeceu a presença de todos, participou aos conselheiros que o Conselho 

Fiscal concluiu apreciação das contas do Instituto referentes ao exercício 2016, exarando 

parecer de que as mesmas estão em conformidade com a legislação vigente, e nada tendo a 

opor quanto a sua aprovação. À vista do exposto, a Presidente do CMP passou a palavra aos 

demais conselheiros, deliberando quanto a aprovação dos Demonstrativos Contábeis e de 

Resultado do IPPASA, referente ao exercício financeiro de 2016. Após análise do parecer 

exarado pelo Conselho Fiscal, deliberação e votação, os conselheiros de previdência 

aprovaram, por unanimidade de votos, os Demonstrativos Contábeis e de Resultado do 

IPPASA, referentes ao exercício financeiro de 2016. O Diretor Presidente informou que as 

devidas providências estão sendo tomadas para a aquisição de um bebedouro, que será 

colocado na sala de entrada do IPPASA, persianas para o Auditório, também da limpeza das 

calhas e pintura do prédio na parte externa, para manutenção, para colocar em funcionamento 

as câmeras de vigilância e ainda sobre a edição do jornalzinho do IPPASA, com a prestação 

de contas do primeiro semestre de 2017. A Diretora Financeira e Administrativa Marilda 

Mieko Futata comunicou que todos os investimentos fecharam com rendimento positivo no 

mês de Agosto. VI – ENCERRAMENTO: A palavra foi colocada à disposição, ninguém 

mais arguiu o uso.  Ficando a próxima reunião agendada para o dia 09/10/2017, às 8:30h. 

Agradeceu a todos os presentes, dando assim por encerrada a Quinquagésima Nona Reunião 

Ordinária. Eu, Marilda Mieko Futata, lavro e assino junto com ao demais Membros, conforme 

segue :  

 

Henrique Garcia Filetti                                   Lucia Helena Gomes Golon  

     Presidente do COMIN                                    Vice-Presidente do COMIN 

 

      Juliano Andre Domingos                                 Valdinei Juliano Pereira 

          Membro do COMIN                                    Membro do COMIN       

 

     Marilda Mieko Futata                                       Alvaro Veronez Filho  
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       Membro do COMIN                                Diretor Presidente - IPPASA 

 




