
 
 

109ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CA RAGUAPREV 
 

Aos dezesseis dias de julho 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 a Presidente do comitê Edna Dutra Rolim e os membros 

Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da Silva, Mário Luiz da Silva e Fabiana Camilotti. 

Declarada aberta a reunião pela Presidente do Comitê foi efetuado a leitura da Ata de n.º 108 de 

27 de junho de 2019, sendo aprovada por todos os presentes. 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 JUNHO de dois 

mil dezenove, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do 

CaraguaPrev, superando a meta a meta atuarial no respectivo mês e sendo todas as 

demonstrações avaliadas e aprovadas pelo Comitê. Observou-se que as indicações e 

deliberações do Comitê de Investimentos para o período de maio e de junho do corrente 

ano foram assertivas e após analise dos fundos obtiveram ótima rentabilidade, 

superando a meta atuarial inclusive. Os membros do comitê foram informados que nos 

dias 24 e 25 julho haverá palestra referente à PEC 06/2019 que trata da Reforma da 

Previdência Social e as suas respectivas alterações para todos os servidores municipais, 

no Teatro Mário Covas. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às quinze 

horas, lavrada a competente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros 

do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev presentes. 
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