
249ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15h, o Comitê de 

Investimentos e o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de 

Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária na Videoteca Lúcio Braum, 

Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os membros do Comitê de 

Investimentos Edna Dutra Rolim, Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da 

Silva, Mário Luiz da Silva e Fabiana Camilotti e do Conselho Deliberativo, o 

Presidente do Conselho Deliberativo José Mario da Silva e os membros Agostinho 

Moreira Chaves, Mário Luiz da Silva, Alexandra Damaso Fachini, Ivy Monteiro 

Malerba e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Ausente: Gilceli de Oliveira Ubiña. 

Declarada aberta a reunião pelo Presidente do CaraguaPrev,  a Consultoria LDB 

apresentou a perspectiva do cenário econômico para o ano de 2019, que está 

bastante otimista para aplicações em fundos de longo prazo e instável para 

aplicações de curto prazo. Demonstrou também o comportamento do mercado 

financeiro durante o ano de 2018, que foi muito difícil para os RPPS baterem a meta 

atuarial, tendo em vista o reflexo das mudanças políticas, greve dos caminhoneiros 

ocorrido em maio e cenário econômico internacional e nacional. Salientou também 

na utilização do estudo de ALM para as futuras aplicações do CaraguaPrev, 

principalmente em títulos públicos federais e os fundos de investimentos em renda 

variável, na tentativa do cumprimento da meta atuarial de 2019 e a garantia das 

futuras obrigações com os segurados do CaraguaPrev. Foi entregue 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 DEZEMBRO de dois mil dezoito, recebidas dos servidores 

estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, demonstrando que 

a meta atuarial para o referido mês foi atingida, mas no entanto a meta atuarial do 

ano não foi atingida, devido a instabilidade do cenário econômico e político do país, 

refletindo assim, na queda dos investimentos financeiros e baixa rentabilidade das 

aplicações financeiras. Foi efetuado a leitura da Ata de n.º 103 do Comitê de 

Investimentos e a Ata de n.º 248 do Conselho Deliberativo, que foi aprovada por 

todos os presentes. As referidas demonstrações financeiras, foram aprovadas por 



todos os membros presentes do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo. 

Diante do exposto pela consultoria ficou aprovado a reunião extraordinária para o dia 

vinte e um de janeiro de 2019 para a análise e definição das movimentações 

financeiras pelo Comitê de Investimentos e posterior deliberação do Conselho 

Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 

16:30h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos 

membros do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo do CaraguaPrev. 
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