
 
 

 
94ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às catorze horas, o Comitê de 

Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, 

realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número 

trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os membros do Comitê: 

Edna Dutra Rolim, José Mario da Silva, Fabiana Camilotti, Mario Luiz da Silva e Ezequiel 

Guimarães de Almeida. Na presente reunião foram analisados as demonstrações 

financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as 

conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias, referentes ao mês de JANEIRO 

de dois mil e dezoito, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, 

patrocinadores do CaraguaPrev. Tendo em vista a publicação da Resolução CMN n.º 

4.604 de 19/10/2017, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios 

de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

alterando os limites das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência 

social estipulado na Resolução CMN n.º 3.922 de 25/11/2010, há a necessidade de 

adequação dos limites identificados na tabela do item 14. (Alocação Objetivo) da Politica 

de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – 

CaraguaPrev para o exercício de 2018, que foi aprovado em 18/10/2017. Este Comitê 

após análise e aprovação da alteração da tabela do item 14. (Alocação Objetivo) da 

Politica de Investimentos do exercício de 2018 e também após análise e aprovação das 

demonstrações financeiras, relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, 

conciliações bancarias e contribuições previdenciárias, encaminha ao Conselho 

Deliberativo a apresentação da nova tabela do item 14. Alocação Objetivo da Política de 

Investimentos exercício 2018, para analise e aprovação. Nada a mais havendo a tratar, 

encerrada a reunião às 15 horas, será lavrada a Ata, que vai, após sua aprovação ser 

assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev. 
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