
242ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

CARAGUAPREV 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quinze horas, o 

Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 

– CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária em sua sede, localizada na Avenida 

Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à 

reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo José Mario da Silva e os membros 

do Conselho presentes: Agostinho Moreira Chaves, Glaucia de Faria Santos, 

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

apresentaram justificativa: Ivy Monteiro Malerba, Gilceli de Oliveira Ubiña e 

Alexandra Damaso Fachini. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev 

Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim e 

representantes da Caixa Econômica Federal a Gerente Financeira Erika e o 

Gerente da Agência Caraguatatuba Senhor Paulo Rocha.  Declarada aberta a 

reunião e com a palavra a Gerente Financeira da CAIXA, Senhora Erika, que 

apresentou o cenário do mercado financeiro Nacional e Internacional, 

comentando sobre o mês de maio de dois mil e dezoito sobre as instabilidades 

ocorridas, tais como o dólar subindo, o Banco Central não baixando os juros, a 

greve dos caminhoneiros. Apresentou planilha com rentabilidade dos fundos de 

investimentos da CAIXA voltados para RPPS, destacando o fundo FIA CAIXA 

Institucional BDR Nível I, conforme artigo 8º, II da Resolução CMN 4604. 

Observou que a visão da CAIXA em razão das eleições presidenciais até o final 

do ano e metade do ano dois mil e dezenove é de um cenário e Taxa Selic 

estáveis. Observou ainda, a necessidade de ‘encurtar’ a carteira de investimentos, 

falando de fundos de investimentos indexados a IDKA2 e modalidades como 

Multimercado e fundos de estratégia de capital protegido explicando os produtos 

existentes na Instituição CAIXA. Advertiu prudência nas entradas em renda 

variável, mas necessários, finalizando sua apresentação. A seguir, os 

conselheiros registram e aprovam solicitação da Diretoria Executiva para 

alteração da reunião ordinária do mês de agosto de dois mil e dezoito que será 

comunicada via oficio a todos os membros deste Conselho. Registre-se que, 

conforme debatido, deliberado e aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião, 

fica revogada a decisão de encerramento das aplicações financeiras no Banco 

Santander, mantendo-se a posição atual. Nada mais havendo a tratar, encerrada 

a reunião às dezessete horas, lavrada a competente Ata, que segue, para 

aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.   
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