
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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), 

Salete Goulart Mattos  e Grasiela Ramos Luciano e os membros do Comitê de Investimentos: Marcos 

Roberto Rossi De Jesus, Eliz Geane Soratto,  no 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  março. O rendimento da carteira no mês de fevereiro, o rendimento 

da carteira foi de menos zero vírgula quatorze por cento e a meta atuarial foi de um vírgula vinte e seis por 

cento. Os rendimento mês de março nos fundos da Caixa Econômica Federal foram o seguinte: o fundo 

CAIXA FI BRASIL RFM 1, rendeu zero vírgula quarenta e quatro por cento; o fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES, rendeu zero vírgula quarenta por cento; o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 

rendeu zero vírgula cinquenta e quatro por cento; o CAIXA BRASIL IMA GERAL rendeu zero vírgula cinco por 

cento; o CAIXA FI BRASIL IMA B,  rendeu zero  vírgula cinquenta e cinco  por cento; o CAIXA FI BRASIL IMA B 

5+  rendeu zero vírgula quarenta e três  por cento; CAIXA FI BRASIL ETF IBOVESPA, rendeu menos zero vírgula 

dezoito por cento; CAIXA FI BRASIL  IBOVESPA rendeu menos zero vírgula oitenta dezenove por cento;  o 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2, rendeu zero vírgula sessenta e seis por cento; o CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR 

NIVEL I, rendeu seis vírgula doze por cento; o CAIXA FIC BRASIL CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES 

rendeu zero vírgula trinta e sete por cento. Os rendimentos dos fundos do Banco do Brasil foram o seguinte: 

o fundo BB PREV IMA B rendeu zero vírgula cinquenta e cinco por cento; o fundo BB IRF-M1 rendeu zero 

vírgula quarenta e três por cento; o fundo BB PREV. FLUXO rendeu zero vírgula trinta e oito por cento; o 

fundo BB PREV.RF PERFIL, rendeu zero vírgula quarenta e seis por cento e o BB PREV. RF XII FI, rendeu zero 

vírgula quarenta e quatro por cento. O fundo FIDC GBX PRIME I, rendeu menos três vírgula doze por cento. 

O BRS FIP PARTICIPAÇÕES (AUSTRO MULTIPAR), rendeu menos zero vírgula doze por cento. O fundo INFRA 

SANEAMENTO FIP, rendeu zero vírgula zero oitenta e nove por cento; o OSASCO PROPERTIES FIP 

MULTIESTRATEGIA, rendeu menos zero vírgula doze por cento; o fundo AZ LEGAN BRASIL FIA, rendeu menos 

um vírgula vinte e um por cento; o fundo PROPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES rendeu 

menos dois vírgula sessenta por cento; o RBP SAFRA S&R REAIS rendeu um vírgula noventa e sete por cento  

e o fundo imobiliário, BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE não distribuiu rendimentos. O 

presidente do Instituto Marcos falou que no curso do qual participou em Porto Alegre, promovido pela 

Gestor UM, boa parte dos gestores de institutos comentaram que no ano passado conseguiram rendimentos 

próximos a meta atuarial. Continuou dizendo que ficou preocupado porque o rendimento da carteira do 

IÇARAPREV no ano passado ficou bem abaixo da meta atuarial, mesmo havendo diversificação nos 

investimentos. A diretora administrativa comentou que o Instituto tem aplicado em torno de sete milhões 



de reais em fundos com carência, que são os fundos  FIPs e o  FIDC, que não podem ser realocados até a 

data de vencimento. O presidente do Instituto comentou que no ano passado a meta atuarial além de não 

ter sido atingida, ficou bem abaixo do esperado, mesmo diversificando os investimentos. O presidente do 

Conselho Administrativo, Giovani Martins comentou sobre rever o contrato com a assessoria financeira AMX 

Capital e também foi combinado de conversar com outros Institutos que atingiram ou chegaram perto da 

meta atuarial no ano passado para saber quem os assessora e como estão alocadas as aplicações financeiras 

deles. 2º - Aposentadorias do mês de março e abril – a diretora administrativa-financeira presentou as 

aposentadorias de Jucilane Dagostim e Sandra Regina Marques, ambas aposentadorias especiais de 

professor e Dalva Varella de Souza, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 3º - Processo de 

Aposentadoria de Almerinda Moroteskoski – A diretora administrativa-Financeira falou que  a servidora 

aposentada desde dois mil e quinze por invalidez proporcional já solicitou várias vezes e já foi entregue 

cópias do processo de aposentadoria e dos documentos presentes na pasta do RH, sendo que as duas 

últimas vezes que foram entregue, foi protocolado. A diretora Administrativa continuou dizendo que mesmo 

protocolado, a mesma continua pedindo solicitando os documentos dizendo que os perdeu e que entregue 

em brancos. Ficou decidido que para uma próxima solicitação, a mesma deverá protocolar e os documentos 

serão entregues mediante testemunhas, sendo um membro do conselho administrativo, um representante 

do sindicato e um representante de escolha da requerente. 4º - O observatório Social e o terreno do 

IÇARAPREV – O presidente do Instituto relatou que participou de uma reunião com os membros do 

Observatório Social que solicitou ao IÇARAPREV providências quanto a limpeza e conservação do terreno 

doado pela prefeitura, sendo que este local contem resquícios de uma construção inacabada. A diretora 

administrativa-financeira falou que o Instituto já assinou contrato com um prestador de serviços de roçagem 

que realizará o corte e limpeza dos matos mediante ordem de serviço. Ficou acordado em reunião que o 

presidente do Instituto irá conversar com o procurador do Município para que seja realizado um inventário 

da construção sobre o terreno afim de realizar a demolição e seja construída uma cerca que impeça as 

pessoas de trafegar e descartar entulho no imóvel. 5º - Empréstimo consignado – O presidente do Instituto 

falou que o Banco do Brasil solicitou ao Instituto que firmasse convênio com eles para a realização de 

empréstimos com desconto em folha. O presidente do Instituto solicitou parecer jurídico da advogada do 

Instituto.  O parecer jurídico sugeriu o não firmamento do convênio, baseando-se na ausência de lei 

Municipal que nos ampare legalmente. O conselho acatou o parecer jurídico e decidiu pelo término do 

convênio com a Caixa Econômica Federal sendo que, a partir da presente data, não será mais realizado 

novos empréstimos consignados. 6º - Reuniões do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos 

– O conselho administrativo decidiu que as reuniões do comitê de investimentos continuarão junto com as 

reuniões do conselho administrativo como já vem sendo realizados. 7º - Prestação de contas dia 

30/04/20109 - A diretora administrativa ressaltou a importância da presença dos membros do conselho 

estarem presentes no dia 30/04/2019 as 17:00 h no auditório do SINDISERPI para a prestação de contas do 



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara referente ao ano de 2018. Falou também o 

SINDSERPI auxiliou enviando os convites por  e-mails das escolas, administração, setor de obras e  unidades 

de saúde. O presidente do Instituo falou que na próxima semana será divulgado nos principais jornais da 

região e também publicado no Informativo Municipal.  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. 

                              

 

 

 


