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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP. 

I – DATA, HORA, LOCAL: No terceiro dia do mês de setembro do ano dois 

mil e dezoito (03/09/2018) às 13h, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331 – 

Vila São Vicente. II – PRESENÇAS CMP: (05) Bruna Cristina Gotardo, 

Henrique Garcia Filetti, 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: Aplicação dos 

Fundos de Investimentos, Política de Investimentos, Impugnação da eleição de 

presidente do Conselho Fiscal, Publicação das convocações e atas das reuniões 

do Conselho de Previdência do Município em Diário Oficial do Município. VI – 

DELIBERAÇÕES: A Diretora Presidente Interina do IPPASA, Giuliana 

Manfrinato Fernandes, acolheu aos presentes e passou a palavra ao Presidente do 

CMP Sr. Henrique Garcia Filetti que pôs em pauta a alteração dos percentuais de 

aplicações financeiras com intuito de melhorar os rendimentos dos valores 

aplicados, fica aprovado que quando houver janela para investimento na Caixa 

Econômica Federal o IPPASA pode investir, no Fundo de Capital Protegido, o 

montante de  10% do valor do investimento em IMA B; a retirada dos valores 

aplicados no Caixa Rio Bravo e aplicar no Caixa FIA Institucional BDR Nível I; 

transferir alocação dos Fundos IMA B em uma porcentagem de 10%, 

correspondente a R$2.472.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e dois 

mil reais) para este novo fundo dividido em parcelas da seguinte forma: para o 

dia 10 de setembro de 2018 será transferido o valor de R$ 824.000,00 (oitocentos 

e vinte e quatro mil reais) e para os dias 17 e 24 de setembro de 2018 será feita 

outra transferência no valor de R$ 576.800,00 (quinhentos e setenta e seis mil e 

oitocentos reais)  e a partir de 24 de setembro de 2018 será transferido 

diariamente o valor de R$ 82.400,00 (Oitenta e dois mil e quatrocentos reais) até 

que seja atingido o porcentual incialmente declarado, ficando o Presidente deste 

Conselho responsável por reanalisar durante este período as aplicações e 

deliberar pela continuidade das aplicações diárias ou aplicações de valor maior 
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no dia 24 de setembro de 2018, de acordo com a verificação de cobranças de 

taxas por aplicação; fica resolvido também que o aporte recebido neste mês de 

setembro será aplicado neste mesmo fundo, estas movimentações financeiras 

foram aprovadas por unanimidade. Será enviado para cada um dos membros 

deste Conselho uma cópia da Política de Investimentos de 2019 do Ippasa para 

deliberação e aprovação na próxima reunião ordinária. O Sr. Henrique Garcia 

Filetti colocou em pauta a aprovação do parecer sobre a impugnação da eleição 

de presidente para o Conselho Fiscal, onde foi eleita a Sra. Lucia Helena Gomes 

Golon, em seguida o Sr. Henrique solicitou à Dra. Elizabeth Ruiz para que 

fizesse a leitura e ponderações com relação ao seu parecer jurídico, o Conselheiro 

Valdinei Juliano mencionou a existência de uma deliberação semelhante na Ata 

da Centésima Décima Quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Previdência, onde foi indagado sobre a situação da conselheira Lucia Helena 

Gomes Golon, que iniciou seu mandato como indicada na ativa e naquele 

momento se encontrava aposentada, na ocasião após consulta a Lei 3.225/05 no 

art. 104, inciso I, os conselheiros da época se manifestaram opinando que a 

conselheira poderia ser reconduzida, pois foi indicada como representante do 

governo.  Diante do exposto, o Sr. Henrique solicitou que todos se manifestassem 

com relação à leitura do parecer jurídico, onde todos os membros presentes 

acataram o parecer jurídico da Dra. Elizabeth Ruiz pela intempestividade do 

pedido e todo o seu conteúdo. Foi proposto pelo membro Valdinei Juliano 

Pereira a publicação da ata assinada por todos os conselheiros em diário oficial 

do município, tão logo sejam colhidas todas as assinaturas e foi acrescentado 

pelo presidente do Conselho a publicação no mesmo Diário Oficial da 

convocação para as reuniões do Conselho Municipal de Previdência. A Diretoria 

Executiva do IPPASA, também acatou o Parecer Jurídico da Dra. Elizabeth Ruiz 

em relação à impugnação do pleito de eleição do Presidente do Conselho Fiscal. 

O membro Juarez Pereira Vieira justificou sua ausência, mediante atestado 

médico que será apresentado na próxima reunião. VII – ENCERRAMENTO: A 

presenta Ata, foi lida e achada em conformidade, e assinada por todos os 

presentes, encerrando-se ás 15h45min. A próxima reunião ficou agendada para o 

dia 01/10/2018 às 13h. A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu 
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o uso. O Presidente do Conselho Municipal de Previdência agradeceu a todos os 

presentes, dando assim por encerrada a Centésima Quadragésima Primeira 

Reunião Ordinária. Eu, Everson Gomes Nishimura, lavro e assino junto com o 

Presidente do CMP, demais Conselheiros e autoridades presentes, conforme 

segue:  

 

 

Henrique Garcia Filetti  

Presidente do CMP 

 

 

 Bruna Cristina Gotardo 

Conselheira 

 

 

Leandro Gonçalves de Oliveira 

Conselheiro 

 Luiz Carlos Garanhani      

Conselheiro 

                     

Valdinei Juliano Pereira 

Conselheiro 

 

 

 

 

 Everson Gomes Nishimura 

Secretário 

 

Dra. Elizabeth Ruiz 

Asses. Técn. e Jur. do IPPASA 

 Giuliana Manfrinatto Fernandes 

Diretora Presidente Interina 

 

 

 

 


