
201ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

 
Aos oito dias do mês de dezembro 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: Adriana 

Zambotto, Marcia Regina Paiva Silva Rossi e Priscila Sousa Giorgeti Vieira. Ausente o  

Presidente do Conselho Cristiano Paulo Silva, que se encontra em licença médica pois foi 

contaminado pela COVID-19. A Diretora Financeira do Instituto agradeceu a presença das 

Conselheiras e passou para os comunicados iniciais informando que a Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba realizou o pagamento das Contribuições Patronais até o mês de agosto de 2020 

com a devida correção monetária e juros de mora, sendo que até a presente data encontram-se em 

atraso as contribuições patronais de setembro e outubro de 2020 e conforme Ofício n.º 11/2020 – 

Gab/SEFAZ, foi informado pela Prefeitura que as parcelas em atraso e a correção monetária e 

juros de mora, serão liquidadas até 31 de Dezembro de 2020. Registre-se que o Certificado de 

Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 29 de maio de 2021. Após apresentou o 

primeiro item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO 

de dois mil e vinte, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os 

Conselheiros no ato da convocação da reunião, 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 e balanços contábeis disponibilizado a 

todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Assim, após apresentação 

a Diretora Financeira perguntou se algum Conselheiro tem alguma dúvida ou consideração e 

com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os presentes. Em seguida passou 

para o segundo item da pauta que é o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o 

ano de 2021, sendo aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrada a 
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reunião às quinze horas e quarenta minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para 

aprovação pelos membros do Conselho Fiscal. 
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