
239ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - 

CARAGUAPREV 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quinze horas, o 

Conselho Deliberativo 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 o 

Presidente do Conselho José Mario da Silva e os demais membros do Conselho 

Deliberativo: Ivy Monteiro Malerba, Glaucia de Faria Santos, Gilceli de Oliveira 

Ubiña, Mário Luiz da Silva e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Ausentes à 

reunião Agostinho Moreira Chaves e Alexandra Damaso Fachini. Pela Diretoria 

Executiva o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a 

Diretora Financeira Edna Dutra Rolim.  Declarada aberta a reunião e conforme a 

pauta, foram apresentados pela Diretora Financeira Edna, 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 ABRIL de dois mil e dezoito, recebidas dos servidores 

estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as 

demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Conselho. As demonstrações 

deste período não atingiram a meta atuarial para o referido mês. Tendo em vista o 

baixo rendimento das aplicações no mês de abril referentes aos fundos de renda 

fixa, foi deliberado que após o fechamento do mês de maio de 2018, à 

necessidade de efetuar a migração dos valores aplicados nos fundos existentes 

para outro fundo com maior rentabilidade, que será definido em reunião 

extraordinária do dia 07/06/18. O senhor Conselheiro Mário Luiz da Silva 

apresentou a justificativa da ausência referente à reunião ordinária do mês de 

Abril, que foi deliberado e aceita por todos os presentes. Nada mais havendo a 

tratar, encerrada a reunião às 17h, lavrada a competente Ata, pela diretora 

financeira Edna Dutra Rolim, que segue, para aprovação pelos membros do 

Conselho Deliberativo presentes.   
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