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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

LOCAL: No oitavo dia do mês de maio do ano dois mil e dezessete (08.05.2017) às 

08h3min, 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) Andréia Fornel Lenardon, Lúcia Helena Gomes Golon, Franciele Aparecida 

Vasconcelos da Silva, 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 

do IPPASA Alvaro Veronez Filho agradeceu a presença de todos, e informou que o 

consultor Matheus de Castro não pôde comparecer e agendará uma próxima visita. O 

membro do Comitê de Investimentos Juliano André Domingos, propôs a devolução do 

saldo não utilizado da taxa de administração a cada exercício, nos moldes da Câmara 

Municipal de Arapongas, tendo em vista melhorias no Setor de Educação e de Saúde, 

sendo que a devolução ficaria vinculada à destinação de 50% para reforma das escolas, 

25% para os Centros Municipais de Educação Infantil e 25% para os Postos de Saúde. 

Os conselheiros solicitaram que se a devolução ocorrer, a fonte deverá ser bem clara, 

para evitar mal entendido. O Conselheiro de Previdência Leonel Eduardo de Araújo 

solicitou que antes de qualquer devolução, deveria se pensar em oferecer benefícios aos 

aposentados do IPPASA, utilizando as dependências do Instituto ou até construindo 

novas salas para jogos, sessões de fisioterapia, etc.. Mencionado o abandono da 

AFMAR – Associação dos Funcionários do Município de Arapongas, o conselheiro 

Leonel se manifestou dizendo que no passado a associação era muito ativa, e que 

atualmente falta gestão e administração, ressaltando que se o Instituto tem condição 

financeira, deveria investir em programas para aos aposentados. A Conselheira Andréia 

Fornel Lenardon sugeriu então que uma porcentagem do valor seja destinado aos 

Centros de Convivência dos Idosos, porque assim beneficiaria aos aposentados e idosos 

do município. O membro do Comitê de Investimentos Juliano André Domingos, frisou 

que a devolução seria da sobra da taxa administrativa, e que em nenhum momento o 

IPPASA deverá deixar de investir em seus projetos visando a devolução de valores, bem 

como a publicidade e a legalidade da devolução. Novamente o Conselheiro Leonel 

tomou a palavra e se colocou totalmente contra, enquanto não for feito uma análise do 

que pode ser ofertado aos aposentados e sua viabilidade, e só então, se houver valor 

remanescente, ser colocada em discussão a devolução do mesmo. A Conselheira Suzana 
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Aparecida da Silva de Mello relevou que os servidores ativos e também os aposentados 

utilizam a rede pública de ensino e de saúde. O Diretor Presidente sugeriu uma enquete 

junto aos aposentados para manifestação de suas opiniões quanto à suas reivindicações. 

A Diretora Administrativa e Financeira Marilda Mieko Futata informou que os 

investimentos em Fundos IMAB fecharam com saldo negativo em 0,34% e os 

investimentos em Fundos IMAB-5+ fecharam com saldo negativo em 0,81%, mas o 

saldo total foi positivo. Novamente o Conselho de Previdência se manifestou 

tradicionalista, admitindo receber propostas de outros fundos, porém com a intenção de 

continuar investindo de maneira conservadora, cautelosa e de preferência nos bancos 

que já possuem investimentos, principalmente Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil. Todos serão avisados quanto à data da próxima reunião. VII – 

ENCERRAMENTO:  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 Quinta Reunião Ordinária. Eu, Giuliana Manfrinatto Fernandes, 

lavro e assino junto com a Presidente do CMP, demais Conselheiros e autoridades 

presentes, conforme segue:    
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          Conselheira                                                       Conselheira 
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