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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

LOCAL: No décimo terceiro dia do mês de agosto do ano dois mil e dezoito 

(13.08.2018) às 8h30min, 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) Bruna Cristina Gotardo, Henrique Garcia Filetti, Juarez 

Pereira Vieira, Leandro Gonçalves de Oliveira, Luiz Carlos Garanhani e Valdinei 

Juliano Pereira, III – AUTORIDADE: Giuliana Manfrinatto Fernandes – Diretora-

Presidente Interina; IV - CONVIDADOS: Dra. Elizabeth Ruiz – Assessora Técnica e 

Jurídica do IPPASA; V – ORDEM DO DIA: Eleição do Presidente do Conselho. 

Exposição das responsabilidades dos conselheiros. Exposição das Metas Atuariais. 

Aprovação do parecer do balanço de 2017. Contratação de uma nova assessoria de 

investimentos. Calendário de reuniões do CMP. Situação dos investimentos financeiros. 

Alteração da política de investimentos e destinação de investimentos; VI – 

DELIBERAÇÕES: A Diretora Presidente Interina do IPPASA, Giuliana Manfrinato 

Fernandes, acolheu os novos conselheiros e os demais presentes com as boas vindas ao 

IPPASA e ressaltou a importância do Conselho e sua responsabilidade, lamentou o 

falecimento do Sr. Álvaro Veronez Filho, antigo presidente do IPPASA. Foi aberta 

votação para presidente do Conselho Municipal de Previdência e iniciou-se a 

apresentação dos candidatos. Henrique Garcia Filetti foi o único a se candidatar e cada 

um dos conselheiros se manifestou a favor da efetivação do Sr. Henrique como 

Presidente do Conselho. Dra. Elisabeth ressaltou a importância da gestão da taxa de 

administração repassada pela prefeitura e a Diretora Presidente Giuliana adicionou 

sobre a fiscalização, uso e administração dos recursos. Foi exposto pela Diretora-

Presidente sobre as responsabilidades dos conselheiros perante ao Ippasa, iniciando pela 

explicação das definições das Metas Atuariais. Foi apresentado o Parecer CF/IPPASA 

nº. 12, referente ao Balanço 2017, emitido pelo Conselho Fiscal, para aprovação, que foi 

analisado e aprovado por todos os membros. Foi exposta a necessidade de procura por 

um novo assessoramento de investimentos, onde todos os conselheiros estavam de 

acordo com a pesquisa por uma nova empresa, o conselheiro Valdinei Juliano solicitou 

que antes da contratação da assessoria, a escolhida seja apresentada ao conselho. A Sra 

Giuliana expos a periodicidade das reuniões do CMP e o Sr. Juliano pediu a alteração 

das reuniões, com a anuência de todos ficou combinado para primeira segunda-feira às 

13h para este restante de ano de 2018, e também para dinamizar as decisões, tendo em 

vista que as reuniões do Comitê de Investimentos acontecem também à primeira 
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segunda-feira do mês, porém às 8h30m. A Diretora Administrativa e Financeira Sra. 

Marilda apresentou planilha com os rendimentos do ano, ressaltando que o mês de julho 

foi positivo e os demais meses anteriores não foram tão bem como este último. Foi 

decidido por unanimidade do Conselho que os valores de investimentos que estão 

vencendo no mês de agosto, ficarão alocados nos próprios bancos, sendo no Banco do 

Brasil no Fundo BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário e na Caixa 

Econômica, no Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa. Após análise e 

aprovação dos conselheiros, as devidas alterações na Política de Investimentos foram 

realizadas. VII – ENCERRAMENTO: A próxima reunião ficou agendada para o dia 

03.09.2018 às 13h. A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. A 

Diretora Presidente agradeceu a todos os presentes, dando assim por encerrada a 

Centésima Quadragésima Reunião Ordinária. Eu, Everson Gomes Nishimura, lavro e 

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

conforme segue:  
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