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ÓRGÂOJNTFGRANTF.DA PRFFITHRA Do MIJNICTPIÜ DF ARAPONGAS 

A CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP. 1— DATA, HORA, LOCAL: No primeiro dia do mês de 

julho do ano dois mil e dezenove (01/07/2019) às 13h30min na sede do Instituto de Previdência, 

Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331 - Vila São 

Vicente. II - PRESENÇAS CMP: (06) Aline Cristina Toso, Bruna Cristina Gotardo, Juarez Pereira 

Vieira, Leandro Gonçalves de Oliveira, Luiz Carlos Garanhani e Valdinei Juliano Pereira, III - 

AUTORIDADE: Maria do Carmo Paiano Nihei - Presidente; IV - CONVIDADOS: Dra. Elizabeth 

Ruiz, Assessora Técnica e Jurídica do IPPASA, V - ORDEM DO DIA: Alteração da Política de 

Investimentos; Discussão sobre o Processo n°. 12587 de 06.05.2019; Discussão sobre alterações no 

Regimento Interno; Assuntos Gerais; VI - DELIBERAÇÕES: A Diretora Presidente do IPPASA 

Maria do Carmo Paiano Nihei e o Presidente do Conselho Municipal Valdinei Juliano Pereira 

agradeceram a presença de todos e deram início deliberando sobre o reenquadramento da Política de 

Investimentos, após análise colocaram em votação e por unanimidade ratificaram a aprovação 

manifestada pelo Conselho Fiscal de alterar de 10,00 para 5,00%, os investimentos em Renda Variável, 

do art. 80, III da Política de Investimentos. Quanto ao processo 12587 de 06/05/2019, os conselheiros 

tem conhecimento dos pontos apresentados no processo e resposta dos pontos emitidos pela assessoria 

técnica e jurídica do IPPASA, porém, se abstém de tomar qualquer posicionamento acerca dos pontos 

levantados, tendo em vista, que muitos dos itens ocorreram em gestões anteriores impedindo a 

modificação do mérito e quanto às situações atuais refletem um excesso de formalismo não acarretando 

nulidade ou dano ao erário e considerando também que as devidas prestações de contas dos períodos 

mencionados, enviadas aos órgãos fiscalizadores correspondentes, estão aprovadas. As discussões sobre 

as possíveis alterações no Regimento Interno foram iniciadas, porém serão necessárias mais reuniões 

para tratar do assunto. A Conselheira e membro do Comitê de Investimento Aline Cristina Toso, 

informou que os investimentos no mês de maio deram resultado positivo e o Comitê de Investimentos 

sugeriu que os aportes do mês de junho fossem encaminhados para investimentos em IMA-B, os 

conselheiros ratificaram a sugestão do Comitê de Investimentos, porém solicitaram maior análise de 

diversificação para os próximos investimentos. VII —ENCENCERRAMENTO: A presente Ata foi lida 

e achada em conformidade, e assinada por todos os presentes, encerrando-se ás 1 5h45min. A próxima 

reunião ficou agendada para o dia 05/08/2019, às 17h15min. A palavra foi colocada à disposição, 

ninguém mais arguiu o uso. O Presidente do Conselho Municipal de Previdência agradeceu a todos os 

presentes, dando assim por encerrada a Centésima Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária. Eu 
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ORCIAO !NTFflRANTF DA•PRFFEITI iRA DO MLINIClPIO DF. ARAPONOAS 
Giuliana Manfrmnatto Fernandes, lavro e assino Junto com o Presidente do CMP, demais Conselheiros e 

autoridades presentes, conforme segue: 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IDOA o A 

ccQ 
Aline Cristina Toso 

Conselheira 

Manfratto Fernandes 

Secretária 

gada 
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