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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRI A DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP. I – DATA, HORA, 

LOCAL:  No nono dia do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete (09.01.2017) às 

08h30min, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos 

Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331 – Vila Vicente. II – 

PRESENÇAS CMP: (05) Andréia Fornel Lenardon, Franciele Aparecida Vasconcelos 

da Silva, Lúcia Helena Gomes Golon, Orlando Bieleski e Suzana Aparecida da Silva de 

Mello (conselheiros do CMP); III -  AUTORIDADES: Alvaro Veronez Filho (Diretor 

Presidente do IPPASA). IV – CONVIDADOS: Conselho Fiscal de Previdência e 

Comitê de Investimentos. V – ORDEM DO DIA: Apresentação do novo Diretor 

Presidente e assuntos diversos. VI - DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos o novo 

Diretor Presidente do IPPASA, Sr. Alvaro Veronez Filho se apresentou e agradeceu a 

presença de todos. A presidente e conselheira do Conselho Municipal de Previdência 

Lúcia Helena Gomes Golon solicitou uma mudança na Lei, no sentido de haver 

requisitos para ocupar a presidência do IPPASA, sendo: servidor efetivo, concursado há 

pelos menos 10 anos, ficha limpa e que passe por uma análise de perfil junto ao 

Conselho Municipal de Previdência, solicitação esta que será analisada quanto à sua 

legalidade e repassada. O Diretor Presidente questionou junto aos conselheiros a 

situação de manutenção das empresas que prestam serviços para o IPPASA, Crédito e 

Mercado e Governança Brasil (CETIL), e os membros foram favoráveis, desde que 

dentro da possibilidade e da legalidade. Apresentou a servidora Elizabeth Ruiz, 

advogada do município, cedida ao IPPASA, para prestar serviços jurídicos. O Diretor 

Presidente falou sobre a necessidade de colocar em funcionamento a cerca elétrica e o 

alarme, para maior proteção do Instituto, e que será providenciado com brevidade. 

Informou também sobre cessão de um veículo Space Fox, ano 2012, pela Câmara 

Municipal, para uso do Instituto. O Diretor Presidente falou também sobre a situação do 

prédio do IPPASA, principalmente das rachaduras, infiltrações e goteiras, e que as 

devidas providências já estão sendo tomadas para a restauração. O membro do Comitê 

de Investimentos Juliano André Domingues solicitou regulamentação para o uso do 

auditório, aproveitou também para se despedir e agradecer a todos, enfatizando que a 

participação foi um grande aprendizado e que continuará a disposição. As faltas 

alternadas do conselheiro Leonel Eduardo Araújo foram justificadas com a apresentação 

de relatório médico. VII – ENCERRAMENTO:   A próxima reunião ficou agendada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2017, às 08h30min. A palavra foi colocada à disposição, 

ninguém mais arguiu o uso. A  Presidente do Conselho agradeceu a todos os presentes, 
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dando assim por encerrada a Centésima Vigésima Primeira Reunião Ordinária. Eu, 

Giuliana Manfrinatto Fernandes, lavro e assino junto com a Presidente do CMP, demais 

Conselheiros e autoridades presentes, conforme segue:    

          

         Andréia Fornel Lenardon               Franciele  Aparecida Vasconcelos da Silva 
        Conselheira                                                    Conselheira 

 

                                            Lúcia Helena Gomes Golon                           
                                             Conselheira                                                      
     
 
 

                 Orlando Bieleski                                  Suzana Aparecida da Silva de Melo 
          Conselheiro                                                       Conselheira 
                                                     

      
 
                          

         Giuliana Manfrinatto Fernandes                            Alvaro Veronez Filho 
                    Secretária                                                       Diretor Presidente 


