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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

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

novembro do ano dois mil e dezessete (09/11/2017) 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: Assuntos diversos. VI – 

DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente Sr. Alvaro Veronez Filho agradeceu a presença de 

todos, e passou a palavra ao Gerente do Banco do Brasil da agência de Arapongas, Sr. Carlos 

Henrique Calixto, que agradeceu a oportunidade de estar presente, frisando a importância da 

parceria do IPPASA com o Banco do Brasil, passou então a palavra ao Sr. Piterson Rizzi 

Avila, que é o responsável do Banco do Brasil pelos RPPS’s, este também agradeceu a 

presença de todos e a oportunidade, e falou sobre a Carteira de Investimentos do Instituto, 

alegando que estão sempre atentos, procurando o melhor para o Instituto, buscando alcançar 

as metas, informou que apesar do perfil conservador, elas estão sendo alcançadas no ano de 

2017, mas que para o ano de 2018, tendo em vista a previsão da queda de juros, serão 

necessárias medidas mais ousadas e diversificação para o alcance das metas, colocou-se à 

disposição sempre que o IPPASA necessitar. A palavra foi então dada ao consultor financeiro 

Matheus Cal Castro, que informou que a Carteira de Investimentos está alcançando as metas, 

mas que o cenário para o ano de 2018 exigirá medidas de diversificação, buscando migrar de 

fundos muito conservadores para fundos um pouco mais arrojados. Explanou que o ano de 

2018 carecerá de investimentos em renda variável, devido ao seu maior retorno. Informou 

também das mudanças ocorridas na Resolução 3.922/10 e da necessidade do Instituto de fazer 

as devidas alterações para se reenquadrar. Finalizou dizendo que os agentes tem que se 

adequar às novas regras do mercado, e que para o alcance das metas é preciso estudo do 

cenário macroeconômico atual e das perspectivas futuras. VI – ENCERRAMENTO: A 

palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso.  Ficando a próxima reunião 

agendada para o dia 11/12/2017, às 8:30h. Agradeceu a todos os presentes, dando assim por 

encerrada a Sexagésima Primeira 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 



 2

          Membro do COMIN                                    Membro do COMIN       

 

     Marilda Mieko Futata                                       Alvaro Veronez Filho  

       Membro do COMIN                                Diretor Presidente - IPPASA 

 




