
 
 

114ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CA RAGUAPREV 
 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, o Comitê de Investimentos do Instituto de 

Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária ordinária por 

meio digital pois conforme Decreto Estadual Nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou a 

quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), 

visando impedir o alastramento da pandemia de um modo geral, considerando a situação em relação 

ao novo coronavírus, classificada pelo Organização Mundial da Saúde OMS como pandemia a 

COVID-19, havendo risco potencial da doença atingir a população mundial de forma simultânea e de 

rápido contagio, não podendo assim ser realizada reunião o que traria aglomeração de pessoas e 

contrairia o isolamento social. Assim, foi encaminhado por e-mail a todos os membros do Comitê;   

Luana Moussalli Forcioni Guedes, Pedro Ivo de Sousa Tau, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, 

Rosemeire Maria de Jesus e Adriana Zambotto, a planilha da carteira de investimentos feita pela 

Consultoria Financeira LDB Empresas, prestação de contas do mês de marco de 2020 e conteúdo 

explicativo sobre a pandemia COVID-19 também realizado pela referida consultoria financeira. O 

primeiro item da pauta trata da prestação da Prestação de Contas do mês de MARÇO de dois mil e 

vinte, assim 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. Aprovados também as renovações de credenciamento das Instituições que o 

CaraguaPrev já mantem recursos aplicados. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião e 

lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação dos membros do Comitê de Investimentos do 

CaraguaPrev. 
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