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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP. I – DATA, HORA, 

LOCAL:  No décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete 

(14.02.2017) às 08h30min, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331 – Vila 

Vicente. II – PRESENÇAS CMP: (04) Andréia Fornel Lenardon, Lúcia Helena Gomes 

Golon, Orlando Bieleski e Suzana Aparecida da Silva de Mello (conselheiros do CMP); 

III -  AUTORIDADES: Alvaro Veronez Filho (Diretor Presidente do IPPASA). IV – 

CONVIDADOS: Comitê de Investimentos. V – ORDEM DO DIA: Assuntos diversos. 

VI - DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente Alvaro Veronez Filho agradeceu a 

presença de todos, a ata anterior foi lida, achada em conforme e assinada. A conselheira 

e presidente do Conselho de Previdência Lúcia Helena Gomes Golon reiterou a 

solicitação de alteração na lei do IPPASA, referente aos requisitos mínimos para a 

presidência do Instituto, a constar: ser servidor efetivo, concursado há pelos menos 10 

anos, ficha limpa e que passe por uma análise de perfil junto ao Conselho Municipal de 

Previdência, e novamente foi informada que as devidas providências estão sendo 

tomadas. O Diretor Presidente falou sobre o êxito do Curso de CPA-10, promovido pelo 

IPPASA nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2017, em seu auditório, onde compareceram 

membros do Conselho Previdenciário, do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos, servidores do Instituto e servidores do município, tendo em vista o 

número de vagas ofertadas, e externou seu desejo de promover mais cursos, ressaltando 

a importância de capacitação. Falou sobre a restauração do Instituto, que já está 

acontecendo, efetuada pela Empresa que construiu o IPPASA. A Diretora 

Administrativa e Financeira Marilda Mieko Futata apresentou os relatórios financeiros 

de Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017, e o Diretor Presidente informou que todas as 

metas financeiras foram alcançadas em 2016 e que o mês de Janeiro de 2017 fechou 

com saldo positivo. A conselheira Andréia Fornel Lenardon questionou sobre o 

investimento de Cambé, e foi informada que o Diretor Presidente irá se inteirar e 

repassar as informações; questionou também sobre o consultor financeiro Mateus Cal 

Castro, e foi informada que o mesmo havia solicitado uma visita no dia 02.02.2017, e 

que em razão do Curso de CPA-10, a visita foi adiada, e assim que remarcada, todos 

serão avisados. A falta da Conselheira Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva foi 

justificada, tendo em vista compromisso junto ao PSF (assinatura de novos contratos), e 

a falta do Conselheiro Leonel Eduardo Araújo foi justificada tendo em vista sessões de 

quimioterapia. VII – ENCERRAMENTO:   A próxima reunião ficou agendada para o 
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dia 13 de Março de 2017, às 08h30min. A palavra foi colocada à disposição, ninguém 

mais arguiu o uso. A  Presidente do Conselho agradeceu a todos os presentes, dando 

assim por encerrada a Centésima Vigésima Segunda Reunião Ordinária. Eu, Giuliana 

Manfrinatto Fernandes, lavro e assino junto com a Presidente do CMP, demais 

Conselheiros e autoridades presentes, conforme segue:    

          

         Andréia Fornel Lenardon                                      Lúcia Helena Gomes Golon 
        Conselheira                                                              Conselheira 

                                             

                 Orlando Bieleski                                  Suzana Aparecida da Silva de Melo 
          Conselheiro                                                       Conselheira 
                                                     

      
 
                          

         Giuliana Manfrinatto Fernandes                            Alvaro Veronez Filho 
                    Secretária                                                       Diretor Presidente 


