
 
 

105ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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 Ezequiel Guimarães de Almeida, 

José Mario da Silva, Mário Luiz da Silva e Fabiana Camilotti. Ausência justificada na reunião, da 

membra Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião, foram efetuadas as leituras da Ata n.º 

251ª Conjunta Extraordinária do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo do dia 11 de 

fevereiro de 2019 e Ata n.º 252ª Conjunta ordinária do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal 

e Conselho Deliberativo do dia 20 de fevereiro de 2019, ambas aprovadas. A seguir foi analisada 

a proposta de alteração da politica de investimentos do exercício de 2019, em conformidade com 

as Resoluções CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e 4.604 de 19 de outubro de 2017, 

nas faixas de alocação estratégica, no ítem 14 – Alocação Objetivo, observando ainda, os 

apontamentos indicados pela Secretária da Previdência Social – SPREV, pelo sistema 

CADPREV em 28/02/2019, indicando a correção de estratégia-alvo e limites da presente politica. 

O Comitê aprova as alteração e mantem-se os fundamentos nos Estudos de ALM (Asset Liability 

Management) realizados e as demais disposições da politica de investimentos-2019 aprovada 

em 23 de outubro de 2018. Assim, analisada pelo Comitê de Investimentos e aprovada a 

alteração da politica-2019, seguirá para o Conselho Deliberativo do CARAGUAPREV para 

avaliação conclusiva. Analisadas 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 FEVEREIRO de dois mil dezenove, recebidas dos 

servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as 

demonstrações aprovadas pelo Comitê. Comunicado aos membros do Comitê a realização de 

treinamento financeiro, já aprovado pelo Conselho Deliberativo, que realizar-se-a nos dias 01 e 

02 de abril do corrente ano na videoteca Lucio Braun, treinamento extensivo aos conselheiros e 

servidores do CaraguaPrev. Será disponibilizado treinamento via internet CPA-10 e CPA-20 

conforme termo de cooperação com a Instituição CAIXA, sem custos ao Instituto. Os 

conselheiros foram convidados a participar do Encontro Estadual sobre previdência da 

APEPREM nos dias 08, 09 e 10 de abril em Ribeirão Preto, São Paulo. Avisados ainda, que no 

dia 16 de abril a reunião ordinária será realizada em conjunto com os conselhos do CaraguaPrev 

no auditório da Fundacc, com a participação da consultoria LDB. Comunicados que no dia 09 de 

maio do corrente ano será realizado, na Fundacc em Caraguatatuba o seminário sobre a PEC da 

Previdência - Reforma da Previdência, com a participação de palestrantes convidados e do 



 
 

representante da APEPREM. 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 presentes. 
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