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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

LOCAL:  No décimo dia do mês de abril do ano dois mil e dezessete (10.04.2017) às 

09h, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de 

Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331 – Vila São Vicente. II – PRESENÇAS CMP: 

(05) Andréia Fornel Lenardon, Lúcia Helena Gomes Golon, Franciele Aparecida da 

Silva Vasconcelos, Orlando Bieleski e Suzana Aparecida da Silva de Mello 

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

Presidente do IPPASA). IV – CONVIDADOS: Comitê de Investimentos e Conselho 

Fiscal. V – ORDEM DO DIA: Apresentação do Desempenho dos Investimentos do 

ano de 2016 e do Primeiro Trimestre de 2017 e Assuntos diversos. VI - 

DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente do IPPASA Alvaro Veronez Filho agradeceu 

a presença de todos e passou a palavra ao consultor financeiro Matheus Cal Castro, que 

explanou sobre o fechamento do ano de 2016, sendo que a meta atuarial de 12% ao ano, 

resultou em 19,24%, ou seja, foi alcançada em 152,24%; explicou que foi um ano 

instável, com muitos cenários, onde o mercado financeiro oscilou muito, porém foi um 

bom ano para os investimentos. Quanto ao primeiro trimestre, as metas foram 

alcançadas, porém o mercado sinaliza com a baixa dos juros, dificultando esse alcance 

para os próximos meses, sugeriu então diversificar mais os investimentos, alocando 

papéis também de médio prazo em sua carteira. A Conselheira Lúcia Helena Gomes 

Golon questionou quanto ao rebaixamento do selo de investidor do Brasil e como 

poderia ser recuperado, e o consultor respondeu que houve perda de credibilidade, de 

confiança, porém não houve perda de reserva, portanto o governo deve tomar medidas 

que traga confiança e fortaleça o país, como por exemplo, gerir com maior 

responsabilidade, gastando de acordo com a receita. Sugeriu alocar mais no IMA-B 5+, 

em razão de seu melhor rendimento e mesclar mais a carteira, explanou também sobre a 

necessidade de se iniciar alocação em ações, pois estão em alta, e apesar da maior 

volatilidade, o retorno também é maior, e em razão da queda dos juros, o mais indicado 

é comprar um pouco todo mês, ser ativo, acompanhar e gerir com eficiência, disse que 

os conselheiros precisam se aprofundar nos conhecimentos em relação à bolsa de 

valores, para poder investir com maior propriedade. Indagado sobre o Fundo de 

Investimento BRB, esclareceu que na última assembleia que houve no Paraná 

Previdência, resolveram pela liquidação do Fundo, que será assumido por uma 

administradora que venderá os bens do Fundo e devolverá o investimento dos cotistas, 

provavelmente sem ganho e em longo prazo. Sugeriu estudo de solvência para novos 
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Fundos de Investimentos. Questionado sobre um Fundo de Investimentos do Banco 

Itaú: Itaú Institucional Alocação Dinâmica II – FIC Renda Fixa, informou que acredita 

ser um Fundo interessante, pois analisa a hora certa de comprar determinados papéis, 

como o próprio nome diz, de forma dinâmica, argumentou que deve-se sempre procurar 

as boas oportunidades, mas com cautela, salientou ainda que a Secretaria de 

Previdência, a CVM e os Tribunais de Contas estão fiscalizando cada vez mais 

ferrenhamente as instituições financeiras, e estas se apresentam cada vez mais sérias. 

Para o repasse de abril, aconselhou a alocação no Fundo IMA-B5+, e todos foram 

favoráveis, aconselhou também tirar R$7.500.000,00 do Fundo IRFM-1 e alocar no 

IMA-B5+, visando aproveitar ganho imediato e maior rentabilidade, afirmando que há 

muita concentração em fundo de baixo retorno na carteira do IPPASA,  porém os 

conselheiros se mostraram reticentes. A Conselheira Franciele Aparecida Vasconcelos 

da Silva propôs determinar uma porcentagem para alterações das alocações. Novamente 

o consultor financeiro recomendou a retirada dos investimentos do IRFM-1, inclusive 

na sua totalidade, e diante da insistência do perfil conservador dos conselheiros, sugeriu 

então mudança nas alocações para os investimentos IDKA, IMA-B5+, CDI e IRFM 

Total. Após deliberações, os conselheiros decidiram investir três lotes semanais de 

R$500.000,00 no IMA-B5+, e quatro lotes semanais de R$300.000,00 nos 

investimentos CDI e IDK-2, e ao final do mês verificar os resultados e determinar os 

próximos procedimentos. A próxima reunião ficou agendada para o dia 08.05.2017, às 

nove horas e contará novamente com a presença do consultor financeiro Matheus, para 

auxiliar na análise.  VII – ENCERRAMENTO:   A palavra foi colocada à disposição, 

ninguém mais arguiu o uso. A  Presidente do Conselho agradeceu a todos os presentes, 

dando assim por encerrada a Centésima Vigésima Quarta 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         Lúcia Helena Gomes Golon          Orlando Bieleski 

  Conselheira                               Conselheira                             Conselheiro 

                                             

   Franciele Aparecida da Vasconcelos da Silva         Suzana Aparecida da Silva de Melo 
          Conselheira                                                       Conselheira 
                                                     

      
 
                          

         Giuliana Manfrinatto Fernandes                            Alvaro Veronez Filho 
                    Secretária                                                       Diretor Presidente 


