
 
 

99ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, Adriana 

Zambotto e Mário Luiz da Silva. 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 JULHO 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. Tendo em vista o encerramento do Fundo da Caixa Econômica 

Federal CEF BRASIL 2018 II TP RF, CNPJ 19.768.733/0001-07, o valor total de R$ 

23.044.801,17 (Vinte e três milhões, quarenta e quatro mil e oitocentos e um reais e 

dezessete centavos) resgatado foi aplicado no fundo CEF FI BRASIL IDKA2 

14.386.926/0001-71. Foi aprovado pelos membros do Comitê de Investimentos o curso 

de capacitação sobre investimentos financeiros para posterior deliberação do Conselho 

Deliberativo sobre os orçamentos apresentados das empresas de Consultoria. Foram 

analisados também os orçamentos apresentados referente à realização do ALM para o 

Instituto para posterior deliberação do Conselho Deliberativo, no qual foram informados 

pelo Sr Presidente Ezequiel a necessidade da realização de um estudo técnico tanto 

para aquisição de Títulos Públicos como também para futuras aplicações financeiras e 

que, esta necessidade do estudo está contida e aprovada na Politica de Investimentos 

de 2018. 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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