
200ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, 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, conforme Decreto Estadual 

Nº 64.881, de 22 de março de 2020. Presentes os membros do Conselho Fiscal: Cristiano Paulo 

Silva (Presidente do Conselho), Adriana Zambotto, Marcia Regina Paiva Silva Rossi e Priscila 

Sousa Giorgeti Vieira. O Presidente do Conselho deu abertura a reunião agradecendo a presença 

de todos principalmente nesse momento de crise sanitária. O Presidente do Conselho passou a 

palavra para a Diretora Financeira do CaraguaPrev que apresentou o item da pauta que trata da 

prestação da Prestação de Contas do mês de OUTUBRO 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, apresentada a evolução da execução 

do orçamento do RPPS 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 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de 

curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os 

conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Explicou ainda que o mês de 

outubro de 2020 obteve uma rentabilidade na casa do zero devido a muitas incertezas fiscais no 

Brasil e com o mercado sofrendo oscilações consideráveis, os principais fatores foram: O 

Ibovespa fechou em queda no dia 30/10 e consolidou um recuo de 0,69% em outubro, mês no qual o 

índice chegou a subir 7,73%, batendo nos 101.917 pontos. Na última semana do mês, o Ibovespa caiu 

7,22%, em seu pior desempenho desde o período entre 16 e 20 de março. O início da virada se deu na 

última sexta (23), dia em que após quatro altas consecutivas o benchmark teve desvalorização de 0,65%. 

A sequência de boas sinalizações vindas do Congresso e do governo americano elevaram as expectativas 

para a aprovação de um pacote trilionário de estímulos contra os impactos econômicos do coronavírus, 

mas o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os estímulos sairiam depois das eleições 

presidenciais no dia 3 de novembro. Como o esperado a última semana de outubro mexeu bastante 

com os mercados, marcada pelas divulgações trimestrais do PIB, a proximidade das eleições americanas 

e o aumento da contaminação pela covid-19, principalmente em países da Europa e EUA. No cenário 

externo, durante a semana, países da Europa como Alemanha e França ampliaram as restrições sociais 
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devido ao aumento massivo de casos do Covid-19, enquanto outros decretaram estado de emergência, 

como é o caso da Espanha. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do 

Conselho Fiscal às quinze horas e quarenta minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para 

aprovação pelos membros do Conselho Fiscal. 
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