
181ª ATA DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 16:00h, os membros 

do Conselho Fiscal 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 a 

Presidente do Conselho Adriana Zambotto, as membros Fabiana Camilotti, Priscila Sousa 

Giorgeti Vieira e Sandra Marta Viana Rocha. Presente também, o Presidente do 

CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. 

Declarada aberta a reunião foi efetuada a leitura da ata número cento e oitenta da reunião 

do Conselho Fiscal, que foi aprovada sem emendas. Foram analisados os relatórios da 

administração e as demonstrações financeiras das receitas e despesas contábeis 

referentes ao mês de SETEMBRO de dois mil e dezoito, bem como a análise dos 

balanços contábeis das receitas e despesas, com relação ao referido mês, as 

contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos entes 

patrocinadores do CaraguaPrev, que foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. Os 

rendimentos das aplicações financeiras referente ao mês de setembro não atingiram a 

meta atuarial estabelecida para o referido mês. Fica o Conselho Fiscal convocado para 

reunião extraordinária que se realizará no dia vinte e três de outubro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas, na sede do CaraguaPrev, tendo como pauta a Política de 

Investimentos 2019 e apresentação do estudo ALM.  Nada mais havendo a tratar, 

encerrada a reunião às 17h00min, foi lavrada a presente Ata, que vai, após sua 

aprovação ser assinada pelas Conselheiras Fiscais e presentes.  
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