
 
 

110ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CA RAGUAPREV 
 

Aos vinte e um dias de agosto 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. Declarada aberta a reunião pela 

Presidente do Comitê foi efetuado a leitura da Ata de n.º 109 de 16 de julho 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 JULHO 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 aplicações financeiras em fundos da CAIXA e do Itaú serão 

avaliados pelo Comitê de Investimentos nas próximas reuniões, objetivando diversificar e buscar 

melhores rentabilidades, sempre conservadas a segurança, solvência, rentabilidade e motivação 

técnica e legal para as devidas alterações pretendidas, dentro da politica de investimentos anual 

e conforme as Resoluções do CMN-BACEN e legislação disciplinadora. Comunicado ao Comitê 

que, tendo em vista o pedido de exoneração do cargo de diretora financeira pela servidora Edna 

Dutra Rolim, logo após a deliberação do Conselho Deliberativo pela lista tríplice para a 

nomeação do novo Diretor Financeiro conforme a LC 59/15, a composição do Comitê estará com 

sua formação completa. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezessete horas, 

lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo 

e presentes. 
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