
Ao primeiro dia de dezembro do ano de dois mil e vinte às quinze horas da tarde reuniram-

se no auditório do sindicato, os membros do conselho administrativo e conselho fiscal do 

Içaraprev. Estavam presentes: A Diretora Administrativa-Financeira Márcia Andreia 

Hermani Elias. Os membros do conselho administrativo: Andrelia Bardini Preve da Silva, 

Darcioni Prudêncio Soratto e Simoni Martins e membros do Conselho Fiscal: Luiz David 

Levandoski, Marilda de Lagos Inacio, Osmar Camilo Eugênio e Zélia Magnus Lopes da 

Luz, o estagiário Felipe Luiz Antunes e Fausto Curadi, assessor financeiro do instituto 

para tratar dos seguintes assuntos: 1º Pró Gestão: A  Diretora Administrativa-Financeira 

do Içaraprev abre a reunião, comunicando a todos os presentes que o projeto para  

certificação do Pró Gestão, realizado pelo estagiário Felipe está quase pronto e o instituto 

possui a intenção de  obter a certificação ainda no ano de 2020, e que alguns requisitos 

exigidos necessitam de aprovação dos conselhos, e serão apresentados nesta reunião. 2º 

Regimento Interno: Marcia apresenta os Regimentos internos do Conselho 

Administrativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, encaminhados 

anteriormente aos conselheiros via WhatsApp pelo grupo dos membros. Relata Márcia 

que as atividades apresentadas são as mesmas já prestadas pelo instituto, apenas agora 

expressas em documento contribuindo com sua veracidade. 3º Requisito do Pró Gestão 

Mapeamento e  Manualização: Felipe apresenta para os participantes da reunião os 

documentos criados abrangendo os itens de mapeamento e manualização dos processos 

nas áreas de benefícios, tecnologia da informação e de investimentos exigidos como 

requisitos no Pró Gestão, a qual é elaborado um passo a passo do procedimento realizado 

nestas áreas, prevendo as ações desempenhadas, identificando cada etapa no seus 

processos e detalhando cada procedimento, com a finalidade de esclarecer, tanto ao 

servidor quanto ao segurado que busca informação, como funciona o serviço prestado. 4º 

Requisito pró Gestão planejamento da ação anual: Felipe apresenta também o plano 

de ação anual prevendo as metas a serem exercidas nas áreas de atuação do RPPS, 

mostrando ações que vão ser finalizadas no ano de 2020 e as que serão realizadas no ano 

de 2021. Sendo os itens apresentados nos assuntos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) 

desta ata, referentes ao Pró Gestão, aprovados pelos membros presentes. 5º Capacitação 

dos Conselheiros:   Márcia relata sobre a participação em cursos e seminários e da 

certificação dos membros dos conselhos e que será escolhida outra unidade certificadora 

e conforme a Portaria SEPRET/ME nº 9.907 de 14/04/2020, todos os membros dos 

conselhos do instituto devem comprovar conclusão de ensino superior, devendo 

providenciar seus certificados para entregarem ao Içaraprev. 6º Calendário de 

Pagamento para o ano de 2021: Márcia informa que manterá a data para o pagamento 

no 5º dia útil, pois a lei de segregação de massas do município prevê que seja até o 4º dia 

após  transferências previdenciárias realizadas ao Içaraprev e o instituto tem feito o 

pagamento  com antecedência, então os pagamentos ficaram para os dias 8 (oito) de 

janeiro, 5 (cinco) de fevereiro, 5 (cinco) de março,  8 (oito) de abril, 7 (sete) de maio, 8 

(oito) de junho, 7 (sete) julho, 6 (seis) de agosto, 8 (oito) de setembro, 7 (sete) de outubro, 

8 (oito) de novembro e 7 (sete) de dezembro. Datas aprovadas pelos conselheiros. 7º 

Adiantamento de 50% da gratificação Natalina: Marcia confirma adiantamento de 

50% da gratificação Natalina para o dia 06/08/2021 (seis de agosto de dois mil e vinte e 

um) e a segunda parcela para o dia 20/12/2021 (vinte de dezembro de dois mil e vinte e 

um) sendo aceito e aprovado pelos conselheiros presentes. 8º   Cartas margens: Márcia 

fala em novo modelo de carta margem, igual modelo realizado na prefeitura. Hoje o 

Banco oferece taxas de juros menores, e no novo modelo o requerente não pegará novo 

capital, apenas renegociará o débito que já possui sem o aumento das parcelas, para não 

aumentar o endividamento do segurado. 9º Contribuições Previdenciárias: Márcia 

comunica a todos que não estão sendo realizados os repasses desde o mês de março deste 



ano, que aguardam a lei da câmara regulamentando o repasse e as formas de 

parcelamento. Prefeitura Municipal deve quase 3 milhões para o Içaraprev e será 

realizado em janeiro de 2021 plano de amortização entre o Içaraprev e a Prefeitura do 

município, onde a prefeitura assume a dívida e parcela os valores estabelecidos. 10º 

Apresentação da carteira de Investimentos do Instituto: Fausto Curadi, assessor 

financeiro do Içaraprev faz uma breve apresentação da carteira de investimentos, o 

assessor fala que no mês de novembro a bolsa deu uma melhorada significativa em seu 

valor, mas o que foi perdido neste ano, não será recuperado e ano que vem o instituto 

deve correr atrás do prejuízo. O cenário econômico é instável devido, à crise política, a 

crise administrativa do estado e a Pandemia do Corona Vírus, prejudicando a economia. 

Fausto expõe que este ano o Içaraprev recebeu muitas propostas, mas se manteve 

resguardado, pelo fato de os conselhos terem se reunido pouco este ano, havendo poucos 

debates sobre as propostas apresentadas. Fausto Mostra a meta atuarial de 5,87 % mais 

IPCA por mês, sendo a média de 0,67 %, houve queda em março e uma aceleração 

positiva que posteriormente caiu novamente. Relata que o mês de dezembro foi bom, mas 

não garantiu a recuperação dos ativos. Mesmo não havendo problemas na gestão do 

Içaraprev, a qual realizou o possível para se manter em campo positivo, sendo que as 

quedas que ocorreram no ano de 2020, foram oriundas de fatores externos e eventos que 

não competem ao instituto.11º Apresentação da Política de investimentos: Fausto 

Curadi também apresenta a Política de Investimentos para aplicação no ano de 2021 para 

a análise e aprovação dos conselhos. Relata que a Política de Investimentos de 2021, 

contém em média 20 páginas, sendo o principal documento para guiar o servidor em 

relação a alocações da carteira de investimentos do instituto, mostra em seu texto as 

questões mais importantes e a legislação a seguir, abrangendo também os conceitos e 

definições de sua composição, constando como modelo o de Gestão Próprio seguido, a 

meta atuarial de 5,42% mais IPCA, e a forma de escolha deste valor. Sendo de 9% o valor 

nominal para render em 2021, para assegurar as aposentadorias previstas dos servidores 

do Içaraprev. Em sua estrutura também consta, como é feito o credenciamento e sobre os 

serviços da consultoria de investimentos oferecidos. Fausto informa que a certificação no 

Pró Gestão transforma o Içaraprev em certificador qualificado e Marcia relata que 

conversou com Claudia, assessora Jurídica da ASSIMPASC, que gerencia os RPPS, e 

tem auxiliado tirando as dúvidas no processo de certificação. Sendo informada que hoje 

são 3 certificadores que estão realizando as auditorias para aprovação e certificação e o 

ICQ Brasil, tem sido bastante solicitado pelos RPPS que já se certificaram. O instituto 

pretende passar por uma Pré-auditoria e posteriormente a auditoria que fornecerá o 

certificado. Fausto segue na apresentação expondo a separação por tipos de classes, feita 

para facilitar o entendimento, sendo explicadas e contendo sugestões, as limitações das 

ações que o instituto deve observar, sendo dividido em 70% de renda fixa e 30% de renda 

variável. Mostra o novo modelo aplicado, prevendo na política o limite mínimo e o limite 

máximo das aplicações e a estratégia alvo para alocações nos fundos de investimentos, 

que devem observar o enquadramento dos fundos ao previsto na Política. A estratégia 

alvo para seguir é um fator burocrático, pois o mercado é dinâmico, não sendo possível 

prever com rigor seu resultado, e se o instituto não prever o valor a ser aplicado em 

determinado fundo na política de investimentos, não poderá fazer os investimentos 

futuramente, com risco de desenquadrar-se e receber notificações dos controles Externos, 

o DAIR que já está investido confronta com o DPIN e o instituto não será notificado por 

não ter alcançado ainda o valor registrado na Política, apenas se passar o valor estipulado. 

Não bater a meta de 2020 foi justificada por fatores externo, que saem do controle do 

Içaraprev, como a pandemia e crises econômicas, e 2021 será um ano que a obrigação é 

buscar a meta e caso precise mexer em carteira, será analisado e discutido conforme mude 



o cenário, o instituto conta com boa diversificação em seus investimentos, e busca 

investimentos parecidos com os que já possui, porém de outros bancos. Depois de 

exposta, a Política de Investimentos para o próximo ano foi aprovada por unanimidade 

por todos os conselheiros presentes na reunião. 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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