
Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte), reuniram-se nas 

dependências do IÇARAPREV, os membros do conselho administrativo, fiscal e 

comitê de investimentos. Estavam presentes: o Presidente do instituto, Marcos 

Roberto Rossi de Jesus, a Diretora Administrativa-Financeira, Márcia Andréia 

Hermani Elias e o membro do conselho administrativo Darcioni Prudêncio Soratto, Os 

membros do conselho fiscal: Luiz David Levandoski, Isaias Mazzuchello de Souza, 

Marilda de Lagos Inácio Cruz e Osmar Camilo Eugênio e Giovana da Silveira (membro 

do comitê de investimentos)e os estagiários Felipe Luiz Antunes e Talita Pereira dos 

Anjos para tratar dos seguintes assuntos: 1º Resumo das aplicações financeiras e 

apresentação do relatório mensal da AMX . Marcos (presidente do instituto) iniciou 

apresentando as aplicações financeiras 55,18% na Caixa e 28,28% no Banco do 

Brasil, somando mais de 80% em bancos públicos, e os demais fundos são 

diversificados em gestores independentes. David comenta sobre Cadense que possui 

0,98% dos fundos investidos, que não gera impacto significativo na carteira. Marcos 

expõe que  a liquidez imediata de 92,24% é um ponto positivo e também que o ano 

de 2019 teve bom resultado, fechando em 99.050.000,00 reais ultrapassando 2,43 

pontos percentuais acima da meta que era de 10,75%.  Os rendimentos do mês de 

dezembro dos investimentos enquadrados dentro da restrição de 15%  do PL foram: 

CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF rendeu zero vírgula vinte e seis porcento; FI CAIXA 

BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP, rendeu zero vírgula sessenta e quatro  

porcento; FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA teve rendimentos de zero 

vírgula zero quatro porcento; FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS 

RENDA FIXA LP rendeu zero vírgula quatorze porcento; BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO rendeu zero vírgula zero quatro porcento; BB PREVIDENCIÁRIO 

RENDA FIXA FLUXO FIC-FI, rendeu zero vírgula doze porcento; BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI rendeu zero vírgula dezessete 

porcento; FIC-FI CAIXA NOVO BRASILIMA-B RENDA FIXA LP rendeu zero vírgula 

quarenta porcento; FI CAIXA BRASIL IDKA PCA 2ª TITULOS PUBLICOS RENDA 

FIXA LP, rendeu zero vírgula zero nove porcento; BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 

FIXA IMA-B TP FI , rendeu zero vírgula quinze porcento; BB PREVIDENCIÁRIO 

RENDA FIXA TP XII FI, rendeu um vírgula vinte e um porcento; FIC-FI CAIXA 

BRASILETF IBOVESPA, rendeu três vírgula trinta e oito porcento; CONSTANCIA 

LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES , rendeu um vírgula oitenta e seis porcento; PRÓPRIO 

CAPITAL FI EM AÇÕES, rendeu um vírgula dezessete porcento; CAIXA CAPITAL 

PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO, rendeu zero vírgula vinte 

e três porcento; FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, rendeu zero 

vírgula zero quatro porcento, CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES, rendeu zero 

vírgula setenta e sete porcento;  BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, rendeu zero vírgula zero um porcento;  BB PREVIDENCIÁRIO 

RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI, rendeu zero vírgula zero seis porcento. Os Fundos de 

investimento enquadrados dentro da restrição de 5% do PL tiveram os seguintes 

rendimentos: AUSTRO MULTIPAR FI EM COTA DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO 

PRIVADO, rendeu zero vírgula noventa e dois porcento;  GGR PRIME I FI EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, rendeu um vírgula vinte e sete porcento; INFRA 

SANEAMENTO -  FI EM PARTICIPAÇÕES, rendeu zero vírgula trinta e cinco 

porcento; BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIARIO 

– FII, rendeu um vírgula quatro porcento; OSASCO PROPERTIES FI IMOBILIARIO, 



rendeu zero vírgula vinte e três porcento; SAFRA S&P REAIS PB FI 

MULTIMERCADO, rendeu zero vírgula vinte e oito porcento. 2° Os servidores que 

foram aposentados no mês de dezembro de dois mil e dezenove foram a senhora 

Vanusa Terezinha Fernandes Mateus e o senhor José Sávio Teixeira Goulart, que foi 

aposentado por invalidez. 3° Conceder a carta margem sobre o valor liquido da folha 

de proventos do segurado. Marcia (diretora administrativa-financeira) comentou que 

instituto tem um alto endividamento dos segurados e que a ideia para amenizar esse 

problema é seguir o modelo da prefeitura de Içara e conceder as cartas margens para 

empréstimo utilizando 30% do valor liquido e não do valor bruto como era aplicado; 

Giovana completou a fala expondo que no fechamento da folha de pagamento tem 

pessoas que ficam com saldos mínimos pois não conseguem pagar tudo o que devem. 

4º Auditoria do SPREV sobre os fundos GGR Prime I e Osasco Properties: Darcioni 

expressou que “Auditoria só faz bem” pois é uma maneira de cuidar do patrimônio 

público; Isaías completou dizendo que a ATA é parte importante nas decisões e 

procedimentos. Márcia falou sobre a relação de documentos necessários para 

Auditoria e disse que o conselho tem responsabilidade nos resultados bons mas 

também é responsável quando os resultados são ruins. 5° foi solicitado com urgência 

os certificados de conclusão de Ensino superior dos membros do conselho. 6º Sobre 

o Pró-Gestão: Felipe estagiário do período vespertino ficou responsável de reunir a 

documentação e padronizar o processo. Marcos sobre o site e disse que é importante 

para a transparência do instituto: a responsabilidade ficou para a estagiária do período 

matutino Talita. 7º Prova de certificação para os conselheiros Darcioni, Jorge, Marilda, 

Osmar, Salete e Silvia; As provas já foram marcadas e Márcia aproveitou para citar 

que é importante a dedicação ao estudar para a prova pois é um alto investimento do 

instituto. 8º O Calendário de reuniões ficou definido da seguinte forma: o conselho 

administrativo se reunirá nas terceiras quintas-feiras as 14h, o conselho fiscal na 

terceira terça-feira as 9h e o comitê de investimentos todas as segundas-feiras as 

13h30. 9º Foi comentado sobre o Agendamento de Reunião em fevereiro para a 

prestação de contas  do conselho fiscal, mas não houve data definida. 10º E por último 

Marcos comentou que a Caixa Econômica Federal ofereceu R$32.500,00 para manter 

as contas salário por 5 anos. Giovana aproveitou a fala e citou que as tarifas são altas 

e se fossem abolidas teria uma economia de R$26.000,00. Nada mais tendo a 

declarar, eu, Márcia Andréia Hermani Elias, lavro e assino a presente ata, que depois 

de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
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