
 
 

 
115ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CARAGUAPREV 
 
 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 14h45min, o Conselho Fiscal do Instituto 

de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online 

por meio da plataforma digital Google Meet, devido ao contexto da pandemia do COVID-19 

(Novo Coronavírus), visando impedir o seu alastramento, não podendo ser realizada reunião 

presencial, o que traria aglomeração de pessoas contrariando o isolamento social, estabelecido 

conforme Decreto Estadual Nº 64.881, de 22 de março de 2020. Presentes os membros do Comitê 

de Investimentos;  Luana Moussalli Forcioni Guedes, Pedro Ivo de Sousa Tau, Ivone Cardoso 

Vicente Alfredo, Rosemeire Maria de Jesus e Adriana Zambotto, A Presidente do Comitê deu 

abertura a reunião agradecendo a presença de todos principalmente nesse momento de crise 

sanitária e passou para primeiro item da pauta trata da prestação da Prestação de Contas do mês de 

JULHO 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. Após a Diretora Financeira do CaraguaPrev apresentou o 

Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2020. Explicou ainda que o mês 

de julho de 2020 obteve uma rentabilidade positiva expressiva, mas devido às incertezas fiscais e 

o início da segunda onda de COVID-19 na União Européia e Ásia, iniciamos o mês de agosto de 

2020 com o mercado sofrendo oscilações consideráveis e levou os investidores a assumirem 

posição defensiva. No início de agosto tivemos o debate sobre o Teto de gastos e os rumores de 

demissão do ministro da economia Paulo Guedes, que levou a uma rápida deterioração dos ativos. 

O dólar rompeu R$ 5,50, os rumores da saída de Guedes acentuaram ainda mais a inclinação da 

curva do DI, com forte pressão nos juros longos, enquanto os curtos eliminaram as apostas 

isoladas de queda da Selic e a bolsa perdeu os 100 mil pontos. A prorrogação do auxílio 

emergencial que acaba este mês entra no foco como primeiro desafio, não só pelos riscos fiscais, 

mas também porque influenciará o PIB; Nos EUA, o clima eleitoral contamina as negociações 

entre democratas e republicanos para um novo pacote de ajuda aos desempregados, ampliando as 

incertezas de reação da economia e a contínua relação estremecida entre EUA e China com a 

guerra tecnológica; no Japão o PIB caiu 7,8% entre abril e junho, em comparação com o trimestre 

anterior, representando a pior queda já registrada para o período. Assim, em meio a tantas 



 
 

incertezas e oscilações o melhor caminho é ter cautela e preservação do patrimônio do 

CaraguaPrev. Aprovados também as renovações de credenciamento das Instituições que o 

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

Presidente do Comitê às 15h20min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos 

membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev. 
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