
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências do 

IÇARAPREV, os membros do Conselho Administrativo. Estavam presentes: o Presidente do Instituto, 

Marcos Roberto Rossi de Jesus, a Diretora Administrativo-Financeira do Instituto, Márcia Andréia 

Hermani Elias, os membros do Conselho Administrativo: Simoni Martins, Giovani Martins da Silva, 

Darcioni Prudencio Soratto, Salete de Matos Goulart, Luís Henrique Mendonça e Giacomo da Soler, 

assuntos: 1 RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DA 

AMX.  Marcos iniciou a reunião falando sobre possíveis investimentos no Banco Safra e Banco Itaú 

comparativos Fundos (CDI) SAFRA S&P realocar do BB Fluxo, já o BB Perfil será mantido. A realocação se 

dará da seguinte forma BB FLUXO realocado para Itaú no montante de R$ 1,8 milhões de Reais. O Fundo 

Caixa Disponível Futuro de R$ 1,15 milhões será mantido. Haverá outra realocação do Fundo Caixa BB 

PREV para o SAFRA EXECUTIVE no montante de R$ 11,5 milhões de Reais. Na sequência Presidente do 

IÇARAPREVF, Marcos Roberto Rossi de Jesus, fez apresentação dos rendimentos das aplicações do 

Instituto referente a setembro/2019 que de acordo com o relatório da AMX CONSULTORIA DE 

INVESTIMENTOS LTDA empresa de assessoria financeira, o rendimento do mês foi de 1,80%, o total de 

nossa Carteira passou de R$ 96.642.764,38. Nas aplicações em Renda Fixa houve um ganho de 1,88% 

em relação a agosto e passou de R$ 70.492.593,17 para R$ 71.820.074,55 Já em Renda Variável, também 

houve um crescimento de 1,54% devida principalmente a estabilidade da Economia e a redução da Taxa 

SELIC pelo COPOM. A composição da Carteira hoje é a seguinte: 56,61 % Caixa Econômica Federal, 

28,22% Banco do Brasil, ou seja, tem aplicado 84,83% em Bancos Públicos (Caixa e Banco do Brasil) e 

15,17 % em instituições financeiras privadas.  Por Segmento tem 75,79 % em Renda Fixa e 24,21% Renda 

Variável (Mercado de Ações). O Presidente do Instituto mostrou por meio dos slides que no mês de julho 

o ganho em renda fixa foi “boa” tendo um ganho de 1,88%, Em Renda Variável também apresentou um 

ganho de 1,54, reflexo do bom momento da Política Econômica – os constantes cortes da Taxa SELIC, 

hoje está na casa de 4,5% a.a. e a aprovação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional entre 

outros. 2 – APOSENTADORIA DO MÊS DE OUTUBRO: Uma Servidora Pública Municipal tive o Pedido de 

Aposentadoria concedida: a) A técnica de Enfermagem, Maria Cristina de Andrade Menegaro teve a sua 

aposentadoria por idade concedida, com proventos proporcionais passando a perceber o valor de R$ 

1.807,32. 4 - PARTICIPAÇÃO DO MARCOS E MÁRCIA NOA AGC DO OSOSCO PROPERTIES FI 

IMOBILIÁRIO NO DIA 01/11/19 irão participar da Assembleia Geral de Cotistas, dos Fundos AGC PRIME 

I EM DIREITOS CREDITÓRIOS e OSASCO PROPERTIES FI IMOBOLIÁRIO - Marcos Roberto Rossi de Jesus – 

Presidente do Instituto e Márcia, ambos fazem parte do Comitê Gestor do IÇARAPREV – o fundo GGR 

está em fase de liquidação.  Foi levantada a possibilidade de transformar o recurso do Fundo em 150.000 

quotas e distribuir aos cotistas proporcionalmente. Outra possibilidade seria o fundo vender os lotes 

que possui, são ao todo 301 lotes e valor do m² é de R$ 320,00. Já o Fundo OSASCO, investiu na 

Construção do Passo Municipal da Prefeitura de Osasco SP que são 02 torres com 9 andares cada e 

também a construção de Shopping Center e outros empreendimentos futuros como um hospital e o 

campus de uma universidade todos esses na Cidade de Osasco SP.                                                                                         5 

OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES – O Presidente do IÇARAPREV Marcos ressaltou a importância da 



Certificação e Qualificação de todos os Conselheiros e incentivou a todos fazerem cursos ofertados pelo 

Instituto, além de ser uma exigência do SPREV, a qualificação dos conselheiros os tornam mais ativos e 

participativos, segundo Marcia passamos a ter mais qualidade na gestão dos recursos financeiros e de 

pessoas com conselheiros atuantes e capacitados. Marcos falou ainda que o rumo do Mercado 

Financeiro é incerto. Marcos informou que o Fundo CGGR se encerrará em 2021/2022 pois este FUNDO 

OSASCO, investiu na Construção do Passo Municipal da Prefeitura de Osasco SP que são 02 torres com 

9 andares cada e também a construção de Shopping Center e outros empreendimentos futuros como 

um hospital e o campus de uma universidade todos esses na Cidade de Osasco SP. Nada mais tendo a 

tratar, eu, Marcia Andréia Hermani Elias, lavro e assino a presente ata, que depois de lida e aprovada 

será assinada por todos os presentes. 

 

 


