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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

LOCAL: No quinto dia do mês de junho do ano dois mil e dezessete (05.06.2017) às 

08h30min, 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: Conselho Fiscal e Comitê de 

Investimentos. V – ORDEM DO DIA: Assuntos diversos. VI - DELIBERAÇÕES: O 

Diretor Presidente agradeceu a presença de todos, e informou que em razão de 

questionamentos por parte do Conselho Fiscal sobre o investimento FIP Paraná 1-  

BRB, principalmente acerca dos valores que foram sacados, o Comitê de Investimentos 

e o Conselho Fiscal foram convidados. Informou que ele e os membros do Comitê de 

Investimentos Juliano André Domingos e Henrique Garcia Filetti estiveram na 

CAAPSML, em Londrina, também acionista do referido Fundo, onde buscaram mais 

informações para repassar. A palavra foi dada ao membro do Comitê de Investimentos 

Juliano André Domingos que informou a todos que o Fundo foi constituído em 2012, 

quando as expectativas imobiliárias eram muito altas, e que o investimento que consistia 

na compra de terreno, construção de casas e venda; tendo em vista a demora para a 

venda das casas, o desaquecimento do mercado imobiliário e por vários problemas 

técnicos e administrativos, não alcançou os objetivos, razão pelo qual os maiores 

acionistas decidiram pela liquidação do Fundo, portanto no mês de maio as debêntures 

do Fundo foram pagas, e por esta razão o valor do investimento diminuiu. Frisou que 

não houve perda de dinheiro, pois o IPPASA possuía 11,33 cotas do Investimento, e 

continua com o mesmo número de cotas. O terreno também ainda é de propriedade dos 

acionistas, além das garantias acordadas no início do investimento, que são reais e 

sólidas, salientando que quando acontecer a venda dos terrenos, o investimento 

retornará, e possivelmente sem prejuízos. O membro do comitê Juliano André 

Domingos, esclareceu que devido ao seu retorno para a Câmara Municipal de 

Arapongas, permanecerá como membro do Comitê de Investimentos, como seu 

representante. No dia 25.05.2017, o Banco do Brasil esteve presente para falar sobre o 

cenário econômico atual, onde frisou que o momento atual exige cautela, e a melhor 

alternativa para o enfrentamento das incertezas é a diversificação. VII – 

ENCERRAMENTO:  A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. 
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A  Presidente do Conselho agradeceu a todos os presentes, dando assim por encerrada a 

Centésima Vigésima Sexta 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          Orlando Bieleski 
     Conselheira                           Presidente do CMP                    Conselheiro 

                                             

 

      Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva         Suzana Aparecida da Silva de Melo 
              Conselheira                                                       Conselheira 
                                                     

      
 
                          

         Giuliana Manfrinatto Fernandes                            Alvaro Veronez Filho 
                    Secretária                                                       Diretor Presidente 


