
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniram-se nas 

dependências do IÇARAPREV, para uma reunião Extraordinária membros do 

Conselho Administrativo. 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 Conselho Administrativo: Giovani Martins 

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

Mattos, Simoni Martins, Grasiela Ramos Luciano e o estagiário Felipe Luiz 

Antunes, para tratar dos seguintes assuntos: 1º - Participação da Assembleia do 

Fundo GGR Prime I - Marcos Roberto Rossi de Jesus Presidente do Instituto fala 

da possibilidade e interesse do Instituto de participar de Assembleia do fundo 

GGR em São Paulo, no dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, para poder 

acompanhar mudanças e ter participação na discussão sobre solicitação de 

substituição do gestor do fundo, Marcos explica como  normalmente é conduzida 

as assembleias, a qual é aberta a participação e voto, e informa não saber o 

motivo da mudança. Fundo GGR Prime I não vem apresentando os rendimentos 

esperados e uma AGC em dezembro de 2018 ficou decidido pela liquidação do 

fundo, Marcos acredita na recuperação dos ativos, e por não saber quem será o 

substituto no cargo de Gestor e quais as possíveis alterações na nova gestão 

prefere manter o Gestor atual, desde que o motivo da solicitação seja relevante. 

Márcia informa que dia vinte e oito de fevereiro participarão de AGC do Fundo 

Osasco Properties, fundo este ligado ao fundo GGR Prime, e ambos necessitam 

de acompanhamento, pois o Instituto é frequentemente questionado pelo Tribunal 

de Contas de Santa Catarina, Ministério Público e Secretária de Previdência sobre 

sua baixa rentabilidade. A Diretora fala que devido aos altos custos com bilhetes 

aéreos (comuns a esta época do ano de feriado de Carnaval) haviam decidido ir 

somente na AGC do Osasco Properties mas na convocação da AGC do GGR 

Prime, o item III onde fala da substituição do Gestor causou preocupação para a 

Diretoria Executiva. Expõe o fato ao conselho para ouvir sua opinião e assim 

tomar melhor decisão. Simoni entende que todo investimento possui seu risco, e 

estarem em “vermelho”, não é bom, mas todos sabiam que poderia acontecer. E 

que o Instituto deveria sim participar das decisões, acompanhando seus 

investimentos. Após conversa sobre o assunto, decidem acrescentar na agenda e 

participar da Assembleia GGR, sendo de unânime preferência entre o conselho. E 

ficando em aberto apenas a votação se o gestor atual permanece ou não ao 



cargo, por não entenderem os fatos de tal substituição, Marcos e Márcia que 

estarão presentes na AGC devem apreciar os motivos a que levaram a solicitação 

de troca e decidirem com base nos interesses do Instituto, ficando no 

compromisso de repassar as informações pelo Whatssap no grupo do Conselho 

Administrativo. 2º - Alteração da Política de Investimento 2019 – Foi apresentado 

pela Diretora Administrativa Financeira a necessidade de alteração na Política de 

Investimentos vigente no ano de 2019, onde o Fundo Disponibilidade se 

desenquadrou das normas por apresentar rendimento maior que o esperado, 

devendo autorização da mudança ser realizada em reunião. Todos os 

Conselheiros presentes, manifestaram-se favoráveis a mudança na Política de 

Investimentos de 2019. 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. 


