
 
 

102ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Mário Luiz da Silva. Ausente a reunião: Fabiana 

Camilotti. Declarada aberta a reunião pela Presidente do Comitê, 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 

OUTUBRO de dois mil 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 superaram a meta atuarial para o referido mês. 

Os membros presentes deliberaram no cancelamento da compra de Títulos Públicos no valor de 

R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões) aprovada em Ata n.º 240 Conjunta Extraordinária do Comitê 

de Investimentos e Conselho Deliberativo do dia 07 de junho de 2018, tendo em vista que os 

títulos não atingiram a taxa mínima de 6%, conforme determina a meta atuarial do CaraguaPrev. 

Ficou deliberado que os fundos do Banco Bradesco apresentados deverá ser aguardado o 

retorno das análises referente aos fundos da empresa LBD Consultoria para posterior decisão. 

Também ficou aprovado e mantido a aplicação de 3% em renda variável, conforme Ata de n.º 95 

do dia 21 de março 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. 

 

 

EDNA DUTRA ROLIM                                           JOSE MARIO DA SILVA  

Presidente do Comitê                                                       Certificação: ANBIMA CPA-10 

Certificação: ANBIMA CPA-10 

 

 

 

MARIO LUIZ DA SILVA                                                    FABIANA CAMILOTTI                                                                                          

Certificação: ANBIMA CPA-10                                           

 

 

 

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA 

Certificação: ANBIMA CPA-10 


