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Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2014, às 14h30 nas dependências da Caixa de 

Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada reunião ordinária do 

Conselho Administrativo do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. 

Compareceram os conselheiros Francisco Carlos Santos e José Maria Patrício e Hélio 

Gregório da Silva. Estava ausente o conselheiro Cleidson Martins Alves e Douglas Lisboa 

Nogueira sem justificativa.  Iniciada a reunião, o Conselho Administrativo do FUNPREVI 

passou a apreciar a solicitação do CACASM a respeito do Trend Bank. Foi determinado que a 

Superintendência extraia cópia do oficio a ser enviado a Câmara Municipal, em resposta ao 

requerimento do ilustre vereador Severino Tarcisio da Silva, remetendo-a ao CACASM. O 

membro deste conselho e membro do Comitê de Investimentos José Maria Patrício participou de 

uma assembléia convocada pelo atual gestor do fundo Trend Bank, Brasil Plural, no dia 

09/06/2014, em que foi explicada a situação atual com relação aos créditos inadimplentes. Foi 

deliberada a criação de um comitê para negociação extra judicial e outro comitê para 

acompanhamento das medidas judiciais cabíveis com a finalidade de recuperar os ativos dos 

cotistas. Dessas comissões ficou definido que os participantes serão os cotistas: Banco KDB, 

Instituto dos Servidores do Estado de Tocantins, Petros, Postalis, representantes dos maiores 

cotistas do fundo e o Instituto de Previdência de Praia Grande, representando os cotistas 

minoritários. Sem mais para tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 15h20 e eu Thereza 

Christina de Carvalho Laranjeira, ______________ secretária executiva designada, lavro a 

presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos.  
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