
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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, Márcia Andréia Hermani Elias e os membros do 

Conselheiro Administrativo: Giovani Martins Da Silva, Darcioni Prudêncio Soratto, Salete 

Goulart Mattos, e os membros do Comitê de Investimentos: Giovana da Silveira, Isaias 

Mazzuchello de Souza e Fausto Curadi, conselheiro do Instituto para tratar dos seguintes 

assuntos: 1º Resumo das Aplicações Financeiras – Fausto apresenta uma Breve 

retrospectiva dos acontecimentos no Brasil do ano de 2019, mencionando que as mudanças 

que ocorrem em outros países causam grande impacto no Brasil, elencando 4 setores para 

análise que determinam de forma direta em nossos investimentos, a Economia, a Política, 

fatos nacionais e os fatos internacionais. Como a posse do atual Presidente Jair Messias 

Bolsonaro com suas expectativas a respeito da capacidade do Governo de promover 

mudanças, conseguindo aprovar a Reforma da Previdência, visto como uma das maiores 

conquistas realizadas. Também ocorreram no quadro econômico os Leilões do Petróleo 

que apresentaram resultados abaixo do esperado, com grandes expectativas de 

arrecadação, mas pouco interesse dos investidores nas áreas não arrematadas, não 

havendo contratações, sendo a Petrobrás, única a apresentar propostas. Guerra Comercial 

entre a China e EUA, as duas maiores economias do mundo que mantem disputas, 

afetando principais mercados do mundo, inclusive no Brasil, tendo impacto no PIB. União 

Europeia concorda em adiar saída do Reino Unido de bloco Europeu, adiada novamente 

uma saída sem acordo poderia trazer vários problemas para a economia, pois tudo que 

obscurece as relações da União Europeia tem impacto no País. Arrefecimento da economia 

mundial, quadro mostra que maiores economias estão crescendo, com baixos índices, mas 

apresentando melhoras podendo chegar de 1% a 2%. Evidenciou que as Crises 

enfrentadas na América Latina causam insatisfação geral, com inflação disparando o 

crescimento negativo. Início do julgamento de Impeachment de Donald Trump, a decisão 

poderá destitui-lo do cargo, mas Trump tem força dentro da Câmara do Estados Unidos, 

tendo apoio da maioria dos Republicanos de seu partido. E as reações causadas pelas 

eleições Presidenciais na Argentina também afetam diretamente em nosso País. Fausto 

mostra gráfico do PIB entre o ano de 2010 a 2019 com variação anual de 7,53% no ano de 

2010 e 1,17% em 2019, apresentando valores negativos entre 2014 a 2016.  Gráfico da 

inflação sofrida entre 2010 e 2019, tendo 5,91% no ano de 2010 e 4,31% em 2019, tendo 

expectativa que este valor diminua para 3,5%. Taxa Selic sendo representada nos mesmos 

períodos tendo inicial de 8,75% no ano de 2010 e encerrando 2019 com 4,5%, Fausto fala 

que 2020 será um desafio com a taxa a este valor, pois renda fixa não compensa seu 

retorno e a renda variável possui seus altos e baixos do mercado, trazendo certo grau de 



riscos. O Índice Bovespa, principal indicador do mercado de ações da bolsa de valores de 

São Paulo, fechou o ano com máxima histórica de 117.205 pontos. Relembrando valores 

do Patrimônio do Instituto no ano de 2018 de 87.388.223,05 R$ (oitenta e sete milhões 

trezentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinco centavos) e no ano de 

2019 de 99.050.760,02 R$ (noventa e nove milhões cinquenta mil setecentos e sessenta 

reais e dois centavos). Com valor de 2,43% acima da meta atuarial que se esperava para 

o ano. Após breve retrospectiva do ano de 2019, Fausto apresenta as expectativas para 

2020. Previsão para cotação do Dólar é de crescimento, mas proporcional a outros anos e 

projeção de alta do PIB é de 2,20%. Casos de Corona Vírus influenciam nas atividades 

econômicas do País. Favorecimento do setor Agropecuário com aumento das exportações 

quebrando recordes. Diante dos acontecimentos que ocorreram ou estão previstos para 

este ano, há esperanças que sejam realizadas as Reformas Tributárias e Administrativas, 

também privatizações de alguns Setores. O mercado financeiro é avaliado com o objetivo 

de melhorar o planejamento e a estruturação da carteira de ações do Instituto, notando-se 

a falta de produtos novos para possíveis alterações nos investimentos, as ações apreciadas 

possuem características parecidas com as já constituídas, sendo de taxas e retorno 

semelhantes, tendo as vezes como única diferença o Gestor do Fundo. 2º Visita ao Instituto 

de Fausto Curadi – Marcos comenta que visitará junto a Márcia Andréia Hermani Elias a 

sede da Corretora XP Investimentos, aproveitando a visita para que seja avaliado alguns 

títulos de interesse do Instituto. Sendo composta a carteira com 30% e 70% de rendas Fixas 

e Variáveis, se analisa possíveis alterações em fundos. Isaias questiona a possibilidade de 

constituírem Fundo de ações com dividendos e sobre alguns Fundos da Caixa Econômica, 

Fausto sugere em trabalhar com multimercado, ações, renda fixa e para que os membros 

do comitê solicitem a Caixa Economia pedido dos melhores investimentos para que ele 

possa avaliar de acordo com carteira do Instituto. Menciona em procurar IBX por possuírem 

índices um pouco diferentes e também em abrir campo de análise para outros bancos 

apresentarem novas propostas, tendo   um multimercado uma ação com dividendos e uma 

Smalcaps por banco. Márcia tem dúvidas sobre investir em bancos públicos ou privados, 

Fausto entende que o correto é manter um bom relacionamento com ambos, pois não tem 

como afirmar qual seria melhor, isto seria generalizar, más com boa comunicação e 

recebendo propostas de ambos os bancos aumentam as possibilidades de receberem 

melhores recomendações de bons investimentos. 3º Aposentadoria do mês de janeiro e 

fevereiro – Ficam aposentados no mês de janeiro e fevereiro os dependentes do RPPS: a) 

José Augusto Crema, médico aposentado por invalidez; b) Adriana Esmeralda Martins 

Benincá, professora aposentada por idade e tempo de contribuição; c) Sirlene Maria Freitas 

da Silva, professora aposentadoria especial. 4º Participação de membros do Instituto na 

AGC do Osasco Properties – Marcos Roberto Rossi de Jesus e Márcia Andréia Hermani 



Elias participarão da AGC do OSASCO no dia 28 de fevereiro de 2020 e relatam a pauta 

que será discutida. Sobre um Investimento que possuem que era FIP foi alterado para 

Fundo Imobiliário, o que é preocupante, pois o Instituto segue legislação tendo risco de se 

desenquadrar dos Fundos autorizados, por ser negociado em bolsa de valores querem 

colocar a Osasco no mercado secundário. Fausto acredita que não compensa, é necessário 

questionar em assembleia todas as dúvidas pertinentes ao fundo e verificar quais são outros 

participantes do RPPS que trabalham com o fundo e conferir interesses e opiniões destes. 

Caso se sentirem lesados ou restar dúvidas sobre a Gestão ou interesses do Fundo, podem 

e devem acionar a CVM para verificar a regularidade e serviço através de auditorias, pois 

as mudanças geradas pela administração no fundo tem impacto direto nos valores 

confiados pelos acionistas, sendo de interesse do Instituto a funcionalidade e boa Gestão 

do mesmo. Fausto também aconselha o Instituto a usar os valores para outros 

investimentos, e formas de capitalizar o dinheiro com o intuito que esses valores não fiquem 

parados e tenham retorno. Como empréstimos para segurados ou outros investimentos da 

região, porém o Comitê vê a oportunidade de empréstimos como de risco e não tendo boa 

apreciação de participantes do RPPS. 5º Participação da AGC GGR Prime I – Reunião da 

AGC GGR Prime realizada dia 17 de fevereiro de 2020 apenas com cotistas. Marcos e 

Márcia, Presidente e Diretora Administrativa Financeira do Instituto como representantes 

do IÇARAPREV decidem pela permanência do atual Gestor do Fundo da GGR, por ficarem 

com dúvidas sobre o verdadeiro interesse da mudança, acreditando que a solicitação de 

substituição tenha acontecido por interesses pessoais, pois não houve um acontecimento 

que justificasse a substituição, sendo reclamado por alguns acionistas em assembleia a 

falta de comunicação, demora ou inexistência pelo atendimento via e-mail, afetando as 

informações prestadas pela GGR, Márcia relata sempre ter havido boa comunicação e 

resposta rápida com o Gestor, não sentindo este problema de comunicação. Também é 

colocado em AGC o caso de 2 pessoas integrantes da administração do fundo que foram 

presas e afastadas, mas motivo não relacionado a GGR Prime e não exposto em 

assembleia por divergir dos acontecimentos da corretora. 6º Compra das contas dos 

segurados na Caixa Econômica Federal – Com interesse em alterar o Banco com que o 

Instituto trabalha com a possibilidade de ir para o Banco Bradesco o Içaraprev recebe uma 

proposta da Caixa Econômica Federal para permanecer com a agência. Recebendo um 

valor de 32.000,00 R$ (trinta e dois mil reais) para manterem a conta por mais 5 anos. A 

proposta é colocada diante dos membros do conselho, e entendem que o Bradesco possui 

algumas vantagens sobre a Caixa. Como tecnologia, carência, auxilio. Mas Marcos se 

preocupa com a acessibilidade e informação que hoje a caixa oferece, com ajudante nos 

caixas eletrônicos. Mas pelo valor mencionado optam em permanecer com a Caixa, por 

entender que valor é mais vantajoso que os benefícios oferecidos por ambos, por isto, 



concordam em mudança apenas se receberem uma proposta mais interessante. 7º 

Proposta para convenio de consignado com o Banco Bradesco – Proposta do Banco 

Bradesco é analisada pela assessora Jurídica do Instituto e consta estar dentro do padrão, 

porém os próprios clientes poderiam negociar suas contas, diminuindo a autonomia do 

Instituto. 8º Auditoria e Denúncia ao Ministério Público relacionado aos Fundos GGR – 

Fausto Conselheiro do Instituto se propôs a montar defesa e juntada de documentos 

pertinentes para realização de auditoria, após reunião do material necessário para 

comprovação e esclarecimento dos questionamentos feitos, os arquivos foram 

encaminhados para a Secretária do Ministério Público. 9º Mudança no modelo de 

certificação – Secretária da Previdência estuda mudança nas provas de avaliação para 

certificação CGRPPS, e caso aprovado todos membros deverão fazer nova avaliação, 

sendo está mais acessível tendo nota de 50%. É necessário que todos os membros 

possuam o certificado para os requisitos do Pro gestão, faltando  a conclusão da prova para 

alguns membros, por isso, será avaliado a necessidade deste item,  caso seja cumprido a 

quantidade necessária para aprovação no pró-Gestão, aguardarão para que as novas 

provas sejam feitas apenas uma única vez, pois quem for aprovado e conseguir o certificado 

no momento, poderá ter que refaze-la caso aprovado novo exame. Nada mais tendo a tratar, 

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

aprovada será assinada por todos os presentes. 

 


