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ÕRCIÃO INTI'XiRANTF DA PRFFFITI JRA DO M JNJCIP!O DP ARAPONC,AS 

A CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

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

setembro do ano dois mil e dezenove (02/09/20 19) às 8h30min 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 - CONVIDADO: Consultor 

Financeiro José Coelho, que presta assessoria financeira ao IPPASA; V - ORDEM DO DIA: 

Apresentação do Cenário Econômico e Financeiro atual e Carteira de Investimentos do Instituto, pelo 

consultor financeiro José Coelho, e assuntos diversos. VI - DELIBERAÇÕES: A Presidente do 

Instituto Maria do Carmo Paiano Nihei e o Presidente do CMP Valdinei Juliano Pereira, deram as boas 

vindas a todos e deram início à reunião, passando a palavra ao consultor financeiro José Coelho, que 

iniciou sua apresentação destacando que a carteira do IPPASA alcançou até julho/19, 54% acima da 

meta para o período, salientou que a análise de um investimento deve ser feita por períodos e não 

somente por avaliações mensais. Disse que os fundos que compõem a carteira estão quase todos 

alcançando as metas propostas, somente os investimentos em IRFM-1 e o CDI não estão. Sugeriu 

alteração nas porcentagens de alocação nesses fundos, no IRFM-1 há alocado 25%, sugeriu diminuir 

para 10%, alocando mais em fundos de médio prazo. Porém o CDI, tendo em vista o pequeno montante, 

não alterar no momento. As expectativas para o futuro do mercado financeiro são boas, tendo em vista 

reformas previdenciária e tributária, porém a cautela deve ser grande e as alocações diversificadas. Disse 

que o IPPASA está com ótimo desempenho até o momento, porém é necessário mudanças dos 

investimentos que não estão batendo meta. Indicou aumentar o investimento em IMAB-5 e IDKA-2, 

que são fundos de médio prazo, pela volatilidade ser menos que fundos de longo prazo e a rentabilidade 

maior que os de curto prazo. Indicou também aumentar os investimentos em fundos Alocação Macro, 

IMAB-5 e IDKA-2, pois são fundos que permitem maiores possibilidades de ganho. Sugeriu que as 

alterações sejam feitas de forma que as trocas aconteçam somente nos fundos, e não nas instituições. Por 

fim, aconselhou que os 15% de alteração do Fundo IRMF- 1, poderiam ser divididos em 5% para Fund
oMultimercado, 5% em IMAB-5 e 5% em IDKA-2.0 Comitê de Investimentos, após análise, opinou d 

encaminhar o aporte mensal para o Fundo BB Ações Valor. O assessor financeiro José Coelho alegou 

que é um bom investimento, devido ao empenho demonstrado pelo fundo. Também foi questionado 

quanto investimentos em cooperativas, a exemplificar a SICREDI, e informou que se devidamente 

credenciada, pode acontecer, informou também que vários Institutos possuem invçsfi ntos junto ao 
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ÓRGÀQ INTI(iRANTF DA PREFFITI JRA DC) Ml INICIPIO D.F ARAPONGAS SICREDI, e com boa atuação. Apos deliberações, o Conselho Municipal de Previdência decidiu aceitar 

a proposta do Comitê de Investimentos e alocar o aporte mensal no fundo BB Ações Valor, e também 

decidiu acatar o aconselhamento do consultor financeiro em alterar a alocação de investimento em 

IRFM-1, de 25% para 10%, investindo os 15% da seguinte forma: 5% em Multimercado, 5% em IMAB-

5 e 5% em IDKA-2. O CMP manifestou preocupação com a transposição de regime que está se 

desenvolvendo em relação aos empregados públicos pertencentes à CLT que serão transpostos para o 

Regime Próprio. Foram informados que foi solicitado um cálculo atuarial em relação a esses servidores 

e que quando chegar o resultado, serão cientificados, foram informados também que toda a transposição 

está sendo realizada inteiramente de acordo com a lei, sendo inclusive uma imposição constitucional e 

da Lei Orgânica do Município a exigência de um Regime Único. VII —ENCERRAMENTO: A 

presente Ata foi lida e achada em conformidade, e assinada por todos os presentes, encerrando-se ás 

10h45min. 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 Terceira Reunião Ordinária. Eu, Giuliana Manfrinatto Fernandes, lavro e assino junto 

com o Presidente do CMP, demais Conselheiros e autoridades presentes, conforme segue: 
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Aline Cristina Toso 

Conselheira 
Brunar GdQ2 
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esidente do CMP ro 

iuli na ManØnatto  Fernandes 

Presidente Secretária 
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