
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se nas dependências do 

IÇARAPREV, os membros do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos. Estavam 

presentes: o Presidente do Instituto, Marcos Roberto Rossi De Jesus, a Diretora Administrativa-

Financeira do Instituto, Eliz Geane Soratto e os membros do Conselheiro Administrativo: 

Giovani Martins Da Silva(Presidente do Conselho), Darcioni Prudêncio Soratto, Salete Goulart 

Mattos, Simoni Martins, e os membros do Comitê de Investimentos: Marcos Roberto Rossi De 

Jesus, Eliz Geane Soratto, Giovana da Silveira, Isaias Mazzuchello de Souza, Giovani Martins Da 

Silva para tratar dos seguintes assuntos: 1º-  Resumo das aplicações financeiras - A Diretora 

Administrativa - Financeira apresentou o relatório da assessoria financeira,  demonstrando o 

comportamento dos fundos no mês de outubro,, pois não foi apresentado em novembro 

porque no lugar da reunião foi o curso. O rendimento da carteira foi de dois vírgula vinte e um 

por cento.  No acumulado do ano, o rendimento médio da carteira foi de três vírgula cinquenta 

e três por cento e a meta atuarial acumulada foi de oito vírgula sete por cento. Os rendimento 

no mês de outubro nos fundos da Caixa Econômica Federal foram o seguinte: o fundo CAIXA FI 

BRASIL RFM 1, rendeu zero vírgula cinquenta e dois por cento; o fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES, rendeu zero vírgula quarenta e dois por cento; o fundo CAIXA BRASIL 

GESTÃO ESTRATÉGICA rendeu zero vírgula trinta e sete por cento; o CAIXA BRASIL IMA GERAL 

rendeu zero vírgula zero vírgula setenta e sete por cento; o CAIXA FI BRASIL IMA B, rendeu  zero 

vírgula noventa e dois por cento; o CAIXA FI BRASIL IMA B 5+  rendeu um vírgula quarenta e 

oito por cento; CAIXA FI BRASIL IBOVESPA, rendeu dois vírgula trinta e seis por cento; o CAIXA 

BRASIL IDKA IPCA 2, rendeu zero vírgula treze por cento; o CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 

I, rendeu quatro vírgula setenta e oito por cento; o CAIXA FIC BRASIL CAPITAL PROTEGIDO 

BOLSA DE VALORES rendeu zero vírgula oitenta por cento. Os rendimentos dos fundos do Banco 

do Brasil foram o seguinte: o fundo BB PREV IMA B rendeu menos zero vírgula nove por cento;  

o fundo BB IRF-M1 rendeu zero vírgula cinquenta e dois por cento; o fundo BB PREV. FLUXO 

rendeu zero vírgula quatro por cento; o fundo BB PREV.RF PERFIL, rendeu zero vírgula quarenta 

e oito por cento e o BB PREV. RF XII FI, rendeu um vírgula quarenta e sete por cento. O fundo 

FIDC GBX PRIME I, rendeu zero vírgula sessenta e um por cento. O BRS FIP PARTICIPAÇÕES 

(AUSTRO MULTIPAR), rendeu menos zero vírgula vinte e seis por cento. O fundo INFRA 

SANEAMENTO FIP, rendeu menos zero vírgula zero noventa e novo por cento; o OSASCO 

PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA, rendeu menos zero vírgula treze por cento; o fundo AZ 

LEGAN BRASIL FIA, rendeu um vírgula setenta e um por cento; o fundo PROPRIO CAPITAL 



FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES rendeu zero vírgula noventa e um por cento e o fundo 

imobiliário, BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE não distribuiu rendimentos. A 

carteira rendeu quatro vírgula trinta e um por cento e a meta atuarial ficou em oito vírgula 

noventa e seis por cento no acumulado do ano. Nenhuma nova realocação foi decidida. 2º - 

Qualidade de vida – atividades para os inativos em dois mil e dezenove. A diretora 

administrativa-financeira falou sobre a possibilidade do Instituto promover, para o próximo 

ano, atividades interativas para os beneficiários. Segundo ela, as atividades seriam encontros 

com palestras, homenagens aos aposentados e atividades recreativas, pois nenhuma atividade 

é realizada neste sentido. O presidente do Instituto ressaltou sobre a importância dessas 

atividades para valorização das pessoas que por tanto tempo prestaram serviço ao município e 

que ao se aposentarem, são esquecidos.  Continuou que,  o Instituo faria uma homenagem para 

todos que se aposentaram até  este ano e a partir de dois mil e dezenove  poderiam ser mensais, 

onde seriam convidados os aposentados de cada mês para receberem uma pequena 

homenagem na sede do Instituto.  Ressaltou que para essas atividades será necessário alterar 

prever o valor do recurso investido e alterar o PPA. O presidente do conselho, Giovani falou que 

a prefeitura é que deveria providenciar esta atividade. O presidente Marcos falou que se deixar 

para a prefeitura não vai acontecer. Depois das indagações, todos concordaram com o ideia da 

homenagem e também com a alteração do PPA, disponibilizando vinte mil reais para este 

projeto. 3º - Cálculo Atuarial – A diretora administrativa- financeira apresentou a proposta do 

Guilherme Walter, Atuário  da- Lumens Consultoria Atuarial  é de cinco mil oitocentos e vinte 

reais a serem pagos após a entrega do Relatório. Todos os presentes concordaram com a 

proposta, pois o mesmo já conhece o plano de carreira do município, já tem todos os arquivos 

sempre que solicitamos estudo de impacto atuarial para alguns cargos específico, ele sempre o 

faze sem cobrar pelo serviço e comparece quando precisamos da presença dele. 4º 

-  Assembleia Geral Extraordinária do GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS a ser realizada, em primeira convocação, no dia 21 de dezembro de 2018, às 13h, 

em São Paulo. A diretora administrativa apresentação a convocação e todos concordaram que 

o presidente, Marcos, participasse da assembleia.  Apresentou também a convocação da 

AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO para assembleia geral extraordinária, no dia 18 de 

dezembro às 14 horas, na sede da Austro Capital. A diretora-administrativa disponibilizou o 

convite para todos os conselheiros, porém, ninguém se habilitou. A diretora administrativa-



financeira se dispôs a participar da assembleia e todos concordaram. 5º Novo Site IÇARAPREV  

- A diretora administrativa-financeira apresentou a primeira etapa do site, que está sendo 

elaborado pela Drift Web. Todos concordaram com a etapa apresentada. Nada mais 

tendo a tratar, eu, Eliz Geane Soratto, lavro e assino a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada por todos os presentes. 

 

 

 


