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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

LOCAL: No décimo primeiro dia do mês de julho do ano dois mil e dezessete 

(11.07.2017) 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) 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: Membros do Comitê de Investimentos 

e o Consultor Financeiro Matheus Cal Castro. V – ORDEM DO DIA: Cenário 

Econômico e Assuntos diversos. VI - DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e passou a palavra ao Consultor Financeiro Mateus Cal 

Castro, que iniciou sua explanação falando sobre o mercado financeiro e possíveis 

estratégias de alocação dos recursos, visando o alcance da meta atuarial. Sugeriu um 

acesso menor aos fundos IMA-B e IMA-B5+, porque no momento não estão oferecendo 

um retorno esperado, explicou que isso se dá porque os fundos IMAs estão sofrendo 

baixas em razão do cenário político, o ideal seria aplicar nos fundos médios. Pontuou 

que Créditos Privados, CDIs e Renda Variável também devem fazer parte da 

diversificação. O Diretor Presidente do IPPASA Sr. Alvaro Veronez Filho questionou 

qual a melhor sugestão para o momento, e o Mateus respondeu que é a diversificação do 

risco. O IPPASA possui aproximadamente 95% em títulos públicos, e no momento é 

necessário cautela, pois é uma alocação muito grande. Sugeriu a entrada em renda 

variável, que devido ao risco maior, também tem um retorno maior, porém de maneira 

graduada, num percentual de 5%. Questionado sobre a venda do FIP Imobiliário BRB, o 

consultor respondeu que é necessário uma assembleia, um interessado e ainda toda a 

sistemática que envolve a venda de um investimento desse porte, pois uma parte do 

empreendimento foi comprada, tornando o investidor um sócio; e que agora é necessária 

paciência para a venda do investimento. Orientou que todos os componentes devem ser 

analisados quando do ingresso em um investimento, e novamente instruiu que a 

diversificação é a melhor maneira de enfrentamento do mercado instável. Para finalizar 

repetiu a necessidade de diversificação, principalmente em relação à renda variável, 

pois o cenário econômico sinaliza que para o ano de 2017 ainda será possível alcançar 

as metas atuariais, porém para o ano de 2018 será preciso uma mudança de postura, pois 

haverá maior  dificuldade para alcance das metas. VII – ENCERRAMENTO:  A 

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

Vigésima Sétima Reunião Ordinária. Eu, Giuliana Manfrinatto Fernandes, lavro e 

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

conforme segue:    

 

                  Lúcia Helena Gomes Golon                        Orlando Bieleski 
              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 


