
A CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVU)ÊNCIA - CMII. 1 - I)ATA, 

HORA, LOCAL: No quinto dia do mês de novembro do ano dois mil e dezoito 

(05/1 1/2018) às 13h, na sede do Instituto de Previdência. Pensõcs e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu. 33 1 - 

Vila São Vicente. II - PRESENÇAS CMP: (06) Bruna Cristina (iotardo, 

1-lenrique Garcia Filetti, Juarez Pereira Vieira. Leandro (Jonçalves de Oliveira, 

Luiz Carlos Garanhani e Valdinei Juliano Pereira, III - AUTORII)ADE: Maria 

do Carmo Paiano Nihei - Presidente: IV - CONVII)AI)OS: Membros do 

Comitê de Investimentos e Banco Itaú; V - ORI)EM 1)0 DIA: Assuntos 

diversos e apresentação do Banco Itaú; VI - I)ELIBERAÇÕES: A Diretora 

Presidente Maria do Carmo Paiano Nihci deu as boas vindas a todos, passando a 

palavra aos representantes do Banco ltaú, Kesllcy Crispim - Gerente de 

Investimentos e Rodrigo G. Coutinho - Gerente Comercial Poder Público; o 

representante Keslley explanou sobre o mercado econômico pós eleição; pediu 

cautela apesar da euforia em razão da eleição para presidente de .lair Bolsonaro; 

disse que é perigoso grandes altas e grandes baixas, como o caso da atualidade 

onde os IMA's subiram 7% somente 110 mês de outubro. aconselhou alocar o 

rendimento de outubro em fundos IREM- 1, mantendo o alocado em 1 Mi\-I3. 

porém sem aumentos., também orientou análise e maior exposição ao mercado de 
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ações, que sinaliza uma boa campanha para o futuro, em vista também do 

desenho político que está se formando. Apresentou o Fundo de Investimentos 

Itaú Institucional Alocação I)inâmica RF F1C 11 - Renda Fixa, que trabalha com 

os principais ativos do mercado, controlando a volatilidade, visando monitorar o 

risco; o fundo Itaú Private Multimercado S&P 500 I3RL que é um fondo que 

replica o índice americano e tem prazo de resgate de I)+l. ou seja, boa liquidez e 

o Fundo Itaú Institucional Ações Phoenix li - Renda Variável. Fundo que Íiz 

análise fundamentalista das ações do 1130 VESPA, selecionando entre 20 a 25 das 
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empresas mais bem colocadas do índice. Encerraram sua apresentação 

agradecendo e se colocando à disposição. A Diretora Administrativa e Financeira 

Marilda Mieko Futata apresentou o resultado dos rendimentos do mês de outubro 

que foi positivo. Os membros do Conselho Municipal de Previdência deliberaram 



e decidiram, por unanimidade, investir o aporte e os rendimentos do IMA-B de 

outubro na Caixa Econômica Federal, no Fundo Gestão Estratégica, e o aporte de 

novembro será investido no Banco Itaú. após seu credenciamento, e será 

deliberado para qual fundo na próxima reunião. O Presidente do Conselho 

Municipal de Previdência 1-lenrique Garcia Filetti colocou em pauta sobre a 

apresentação de Atestado Médico, pois na reunião do Conselho Fiscal o membro 

Adeilson Alvarino opinou que mesmo diante da apresentação de Atestado 

Médico o valor pago a cargo de GET'ON não poderia acontecer, após discussão 

foi decidido que será solicitado uni Parecer Jurídico para norteação e cru seguida 

seguirá a deliberação. VII - ENCENCERRAMENTO: A presente Ata foi lida e 

achada em conformidade, e assinada por todos os presentes. encerrando-se ás 

16h. A próxima reunião ficou agendada para o dia 03/12/2018 às 13h. A palavra 

foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. O Presidente do Conselho 

Municipal de Previdência agradeceu a todos os presentes, dando assim por 

encerrada a Centésima Quadragésima Terceira Reunião Ordinária. Eu, Giuliana 

Manfrinatto Fernandes, lavro e assino junto com o Presidente do CMP. demais 

Conselheiros, e autoridades presentes, conforme segue: 
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