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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

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

(14.08.2017) 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: (05) Franciele Aparecida da Silva Vasconcelos, 

Leonel Eduardo Araújo, 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 – ORDEM DO DIA: Assuntos 

diversos. V – DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente Sr. Alvaro Veronez Filho 

agradeceu a presença de todos, e informou que participou de uma reunião com os 

acionistas do FIP – Paraná, no dia 11.08.2017, inclusive com a presença do Presidente 

do Paraná Previdência, que é o maior acionista do fundo, onde foi confirmado que o 

empreendimento será loteado e vendido, e consequentemente o valor do investimento 

retornará, apresentou um extrato do referido Fundo, onde as cotas que valiam 

R$47.146,73 (Quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) 

valorizaram para R$395.881,96 (Trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e 

um reais e noventa e seis centavos). Informou também que no dia 25/07, o Banco Itaú 

fez uma apresentação aqui no Instituto sobre seus investimentos, e que agora está 

questionando se o IPPASA tem interesse, o Comitê de Investimentos se manifestou 

contrário ao ingresso no momento, e os membros do Conselho de Previdência também 

optaram por não investir agora. A conselheira Franciele e a conselheira Suzana, que 

participaram da apresentação, disseram que eram Fundos de Investimentos 

interessantes, ao que os membros se manifestaram dizendo que no futuro podem estudar 

novamente a questão. O Diretor Presidente informou também sobre a possibilidade de 

uma palestra que acontecerá no dia 01 de setembro, com a apresentação das 

perspectivas de mudanças na previdência, ministrada pelo representante da APEPREV 

Marcos Evandro Giarolla, após a confirmação, todos serão avisados. Sobre a Cesta 

Básica aos aposentados e pensionistas, por ordem do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná será cancelada, e será encaminhada correspondência com as devidas explicações 

e Aviso de Recebimento à todos. VI – ENCERRAMENTO:  A próxima reunião ficou 

agendada para o dia 11 de Setembro de 2017, às 08h30min. A palavra foi colocada à 

disposição, ninguém mais arguiu o uso. O Diretor Presidente agradeceu a todos os 

presentes, dando assim por encerrada a Centésima Vigésima  Reunião Ordinária. Eu, 
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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 
 
 
 
 

Leonel Eduardo de Araújo 
Conselheiro 

                                                     
      
 
                          

         Giuliana Manfrinatto Fernandes                            Alvaro Veronez Filho 
                    Secretária                                                       Diretor Presidente 

 


