
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se nas 

dependências do IÇARAPREV, os membros do Conselho Administrativo e Comitê de 

Investimentos. Estavam presentes: o Presidente, Marcos Roberto Rossi De Jesus, a Diretora 

Administrativa-Financeira,  Eliz Geane Soratto e os Conselheiros:  Giovani Martins Da 

Silva, Salete Goulart Mattos,  Daniel Fernandes, Isaias Mazzuchello De Souza, Jorge Luiz 

Fernandes, Rodnei Mazzorana, Izilda Maria Rocha Casagrande, Giovana Da Silveira, 

Bertolina Reus De Oliveira e Mario Geraldo Dagostim e Adriano Marques De Souza, 

representante da assessoria financeira, 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 novembro: o 

fundo CAIXA FI BRASIL IRFM 1, rendeu zero vírgula cinquenta e nove por cento; o 

fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES, rendeu zero vírgula cinco  por cento; O 

CAIXA BRASIL IMA GERAL rendeu menos zero vírgula zero dois  por cento; o CAIXA 

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

BRASIL IMA B CINCO MAIS rendeu menos um vírgula quarenta e dois por cento; o 

CAIXA FI BRASIL IBOVESPA, rendeu menos três vírgula quarenta e sete por cento; o 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2, rendeu zero vírgula vinte e três por cento. Nos fundos do 

Banco do Brasil, o BB PREV. IRFM 1, rendeu zero vírgula cinquenta e nove por cento; o  

BB PREV. RF FLUXO,  rendeu zero vírgula quarenta e oito por cento; o  fundo BB 

PREV.RF PERFIL, rendeu zero vírgula cinquenta e seis por cento; o BB PREV IMA B 

rendeu menos zero vírgula setenta e oito por cento e o BB PREV. RF XII FI, rendeu zero 

vírgula vinte e um por cento;. O fundo FIDC GBX PRIME I, rendeu menos um vírgula 

trinta e seis  por cento. O BRS FIP PARTICIPAÇÕES (AUSTRO MULTIPAR), rendeu 

quatro vírgula noventa e quatro por cento. O INFRA SANEAMENTO FIP, rendeu menos 

zero vírgula dezesseis por cento e o fundo OSASCO PROPERTIES FIP, rendeu menos 

zero vírgula treze por cento e o  fundo imobiliário, BRASILIAN GRAVEYARD AND 

DEATH CARE SERVICE não apresentou distribuição de rendimentos.  2°- Aposentadorias 

de novembro: Maria Aparecida Vieira e Sonita Benedet Waterkemper(Por Tempo de 

Contribuição), Diogo Silva (por idade) e Terezinha Ribeiro Tiesen(Pensão). 3º- Estudo de 

segregação de massa – A diretora administrativa destacou que o estudo de segregação de 

massa continua sob análise no Ministério da Previdência. 4º Política de investimentos dois 

mil e dezoito – A diretora administrativa financeira ressaltou que a política de investimento 

já havia sido discutida  na última reunião e o Conselho Administrativo e  o Comitê de 

Investimentos haviam decidido em manter aplicados os mesmos percentuais até aquele 

momento. Como o representante da assessoria financeira, Adriano Marques De Souza, 

esteve presente, os conselheiros resolveram rediscutir sobre a meta para o próximo ano, que 

seria IPCA mais seis por cento. Segundo Adriano, dois mil e dezoito será muito difícil 

atingir a meta atuarial, pois a taxa SELIC, que hoje está em sete e meio por cento, a menor 

de todos os tempos, vai continuar baixa e com isso os rendimentos cairão sensivelmente. 

Diante das ponderações, os Conselheiros decidiram baixar a meta atuarial para dois mil e 

dezoito para IPCA mais cinco por cento. 5º- Nomeação dos novos Conselheiros – A 

diretora administrativa-financeira informou que o decreto reconduzindo e nomeando os 

novos conselheiros será emitido em na primeira semana de dois mil e dezoito. 6º Dação e 

avaliação dos terrenos. O presidente relatou que a Lei autorizado o município a repassar os 

dois terrenos da antiga caixa de carvão, já foi aprovada na Câmara, com valor aproximado 

de cinco milhões e oitocentos mil reais. Ressaltou que mesmo diante das duas avaliações 

apresentadas pelo município, o Instituto fará uma terceira avaliação. A diretora 

administrativa-financeira falou que foi feita três orçamentos: com a AVALIENGE, no valor 

de quatro mil e duzentos reais; com a AVALIZAN, que poderia fazer somente em fevereiro 

e disse que o valor seria um pouco menos que a AVALIANGE; e com a LOCATIVA, no 



valor de mil e quinhentos reais. Depois de cada um expor a sua opinião, a maioria dos 

presentes decidiram pela avaliação da LOCATIVA. 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. 

 

 

 


