
193ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 
Aos nove dias de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 16:00h, os membros do 
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba - 
CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes 
Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião a 
Presidente do Conselho Adriana Zambotto, as membras Priscila Sousa Giorgeti Vieira, 
Sandra Marta Viana Rocha e Fabiana Camilotti. Presente também o Presidente do 
CaraguaPrev Pedro Ivo de Sousa Tau. Declarada aberta a reunião foi efetuada a leitura 
da ata número cento e noventa e dois (192) da reunião do Conselho Fiscal aprovada sem 
emendas. Foram analisadas e aprovadas as demonstrações financeiras, bem como os 
relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as 
contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a 
Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução número três mil 
novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional e a concentração dos 
investimentos nas Instituições financeiras: Banco do Brasil, CAIXA, Banco Itaú, Banco 
Bradesco e Santander, referentes ao mês de NOVEMBRO de dois mil dezenove. As 
aplicações financeiras nos fundos de investimentos superaram a meta atuarial no ano de 
2019. O Conselho Fiscal aprovou e ratificou os atos administrativos, financeiros, contábeis 
referentes ao mês de novembro de dois mil e dezenove, inclusive folha de pagamento de 
ativos, inativos e pensionistas. Registrado o atraso do repasse por parte da Prefeitura de 
Caraguatatuba do plano de amortização do mês. O acesso às informações 
previdenciárias além das redes sociais do Instituto – pagina na internet e facebook, 
também estão no CADPREV. Demonstrado o enquadramento e a regularidade da CRP 
Certidão de Regularidade Previdenciária estando vigente. Nada mais havendo a tratar, 
encerrada a reunião às 17h00min, lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação 
ser assinada pelas Conselheiras Fiscais e presentes.  
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