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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

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

mês de março do ano dois mil e dezoito (12/03/2018) 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. VI – DELIBERAÇÕES: O Diretor-Presidente Sr. Alvaro 

Veronez Filho agradeceu a presença de todos e iniciou falando sobre o valor da Taxa de 

Administração que foi economizado até agora e que se encontra parado, e que a 

Administração sugeriu sua devolução, tendo em vista que já foi construída a sede do Instituto. 

A Presidente do CMP Lúcia Helena Gomes Golon esclareceu que a Procuradoria Jurídica do 

Município se comprometeu a fazer a lei, e que o uso do recurso será bem transparente. O 

Conselheiro Orlando Bieleski salientou que deve haver cautela e muito esclarecimento para 

tomada de decisão. A Conselheira Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva questionou 

sobre a porcentagem dessa devolução, e o Diretor-Presidente Alvaro esclareceu que seria 

estudado o melhor para todos, inclusive sendo mantida uma reserva. A Presidente do CMP 

Lúcia informou que a proposta da Procuradoria Jurídica seria de 70%. Foi solicitado Parecer 

Jurídico sobre a legalidade de tal ato, e posterior deliberação. Colocado em pauta o 

pagamento do PIS/PASEP, solicitou-se novo estudo tendo em vista a notícia de municípios 

que estão sendo multados pelo não pagamento. Os conselheiros sugeriram que então 

aguardem parecer sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento do PIS/PASEP e somente 

após a conclusão, colocar novamente em pauta a devolução ou não da economia da taxa de 

administração. Quanto aos investimentos, a Diretora Administrativa e Financeira Marilda 

Mieko Futata informou que os novos investimentos Alocação Ativa do Banco do Brasil e 

Alocação Dinâmica da Caixa Econômica renderam mais que o IMA-B, e ainda que o Fundo 

do Banco do Brasil teve rendimento maior que o da Caixa Econômica, e questionou sobre o 

destino dos novos recursos, e os membros do Conselho Municipal de Previdência decidiram 

por unanimidade investir no Fundo de Alocação Ativa do Banco do Brasil. VI – 

ENCERRAMENTO: A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso.  

Ficando a próxima reunião agendada para o dia 09/04/2018, às 8:30h. Agradeceu a todos os 

presentes, dando assim por encerrada a Sexagésima Quinta 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 
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      Juliano Andre Domingos                                 Valdinei Juliano Pereira 

          Membro do COMIN                                    Membro do COMIN       

 

     Marilda Mieko Futata                                       Alvaro Veronez Filho  

       Membro do COMIN                                Diretor Presidente - IPPASA 

 




