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162a REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 

Colegiado Conselho Municipal de Previdência - CMP 
Número da reunião 162 
Tipo de Reunião Ordinária 
Data 05 de junho de 2020 
Horário 13h 
Local Auditório do IPPASA 
Data da Convocação 29 de maio de 2020 
Eletrônica  
Presidência Valdinei Juliano Pereira 

Aline Cristina Toso 

Conselheiros 
Presentes 

Bruna Cristina Gotardo 
Juarez Pereira Vieira 
Leandro Gonçalves de Oliveira 
Luiz Carlos Garanhani 

Convidada Maria do Carmo Paiano Nihei, diretora-presidente do 
IPPASA 

Pauta Estabelecida 1 - Apresentação do Cenário Econômico atual e da Carteira 
de Investimentos do IPPASA, pelo consultor Financeiro José 
Coelho, da Empresa de Assessoria Financeira Crédito e 
Mercado; 
2 - Atualização do Art. 21, Inciso II, Letra D, do Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Previdência; 
3 - Apresentação do Balancete de abril de 2020; 
4 - Outros assuntos. 

O Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de junho 
de 2020 passando para a pauta do dia: 

1 - Apresentação do Cenário Econômico atual e da Carteira de 
Investimentos do IPPASA, pelo consultor Financeiro José Coelho, da 
Empresa de Assessoria Financeira Crédito e Mercado: Explanou sobre o 
mercado financeiro atual, que o ano de 2019 bateu meta, porém o ano corrente 
de 2020, devido à situação mundial, principalmente em relação à pandemia, 
não permitirá facilmente o alcance. Disse que a carteira de investimentos do 
IPPASA se encontra adequada, e em acordo com as Resoluções 3.922, 4.392 
e 4.604. Sugere que para o ano de 2020 seja alocado um pouco mais em 
renda variável, visando a diversificação e o alcance das metas atuariais. 

2 - Atualização do Art. 20, Inciso II, Letra D, do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Previdência: colocado novamente em pauta, o 
conselho deliberou e colocado em votação, os Conselheiros Luiz Carlos 
Garanhani, Bruna Cristina Gotardo e Aline Cristina Toso votaram pelo valor 
limite para dispensa de licitações, conforme Lei n°. 8.666/93 e considerando 
que o valor constante no Regimento.  Interno está defasado, pois não foi 
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corrigido desde sua criação; os conselheiros Leandro Gonçalves de Oliveira e 
Juarez Pereira Vieira se abstiveram por não concordarem com a 
fundamentação do parecer jurídico na consulta protocolada sob n°. 00040, de 
10.03.2020. 

3 - Balancete do mês de abril de 2020: o balancete do mês de abril foi 
apresentado aos conselheiros, após ter sido aprovado pelo Conselho Fiscal, 
resultando em um saldo bancário de R$148.740.076,88, em investimentos. 
Cada conselheiro recebeu uma cópia. 

4— Outros assuntos: 

4.1- Licitação da Folha de Pagamento: o Banco Santander venceu a licitação 
da folha de pagamento, e os valores encaminhados ao IPPASA foram: 
R$2.358.748,62 direcionado ao grupo financeiro e R$231.852,92 direcionado 
ao grupo previdenciário. 

4.2- Autorização de despesas: através da Cl no. 026/20, foi encaminhado ao 
Conselho Municipal de Previdência, solicitação de autorização para despesas 
administrativas com Software de Gestão Governamental para as áreas 
administrativas do IPPASA. Os membros deliberaram e aprovaram por 
unanimidade o prosseguimento do procedimento licitatório. 

4.3- Alíquota de Contribuição: de acordo com a E.C. n°. 103/19, a Alíquota 
passará para 14%. 

4.4- Investimentos: Os membros foram informados que o resultado dos 
investimentos para o mês de maio foi positivo. Os membros do Comitê de 
Investimentos sugeriram aplicar no investimento lDKA-2, que teve rendimento 
bom no mês de maio, e o melhor no acumulado dos últimos 12 meses. Após as 
deliberações, os membros decidiram, por unanimidade, acatar a sugestão do 
Comitê de Investimentos. 

4.5- Recondução: os conselheiros foram informados que devido à situação 
atual de pandemia, não será realizada eleição para os Conselhos, acontecendo 
a recondução. 

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo 
manifestações, a reunião foi encerrada às h. Nada mais havendo a constar, eu 
Giuliana Manfrinatto Fernandes, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, 
aprovada e assinada. 
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