
 
 

96ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14h, o Comitê de 

Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – 

CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, 

número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os membros 

Edna Dutra Rolim, Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da Silva e Fabiana 

Camilotti. Declarada aberta a 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 MARÇO de dois mil 

e dezoito, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do 

CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Comitê. 

As demonstrações deste período atingiram a meta atuarial para o referido mês. 

Conforme definido em reunião anterior, à análise de fundos em renda variável, foi 

apresentado o relatório da Consultoria LDB referente a quatro fundos de investimentos 

em renda variável dos bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú 

os quais foram decididos e aprovados a aplicação de 1% do total do patrimônio liquido 

nos três fundos BB DIVIDENDOS FIC FIA CNPJ 05.100.191/0001-87 do Banco do 

Brasil, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA CNPJ 08.817.414/0001-10 do 

Banco Itáu e FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ 15.154.441/0001-15 da 

Caixa Econômica Federal. Foi verificado a aplicação no fundo SANTANDER 

CORPORATE DI CNPJ 03.069.104/0001-40 do Banco Santander, que se encontra 

desenquadrado para receber recursos do Instituto Caraguaprev, no qual o montante total 

será resgatado e aplicado no fundo SANTANDER FIC IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 

CNPJ 10.979.017/0001-96 do Banco Santander. Foram apresentados os documentos 

referentes ao Credenciamento das Instituições Financeiras para conferência e 

aprovação, dos bancos Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Santander SA, 

Santander Gestão, Banco do Brasil e Brl Trust, no qual foram todos aprovados e 

assinados por todos os membros presentes a receber recursos do Instituto 

CaraguaPrev. Também foi apresentado a Avaliação do 1º Trimestre de dois mil e dezoito 

do Instituto CaraguaPrev, verificando-se que nos meses de janeiro e março foi atingido a 

meta atuarial, já no mês de fevereiro a meta não foi atingida. Nada mais havendo a 



 
 

tratar, deu-se o encerramento da reunião às 15h. Lavrada a presente Ata, que vai, após 

sua aprovação, assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev. 
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