120ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
CARAGUAPREV

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 14h30min, o Comitê de
Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou
reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro,
Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião a Presidente Luana Moussalli Forcioni Guedes e os
membros Pedro Ivo de Sousa Tau, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Rosemeire Maria de Jesus e
Adriana Zambotto. Declarada aberta a reunião a Presidente do Comitê deu abertura a reunião
agradecendo a presença de todos principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou os
itens da pauta sendo: 1) Prestação de contas do mês de Dezembro/2020; 2) Avaliação Financeira
do 4º trimestre de 2020 e Comunicados Adicionais – Pagamento Contribuição Patronal Prefeitura.
Dando inicio à reunião a Presidente do Comitê apresentou o primeiro item da pauta que trata da
prestação da Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO 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 membro tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi
aprovada por todos os presentes. Informou ainda que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
realizou o pagamento de todas as Contribuições Patronais com a devida correção monetária e juros
de mora, estando regular com os repasses. Após passou para o segundo item da pauta que trata da
Avaliação Financeira do 4º trimestre de 2020, sendo deliberado e aprovado por todos os membros
presentes. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 29
de maio de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pela Presidente do Comitê às
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15h20min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de
Investimentos do CaraguaPrev.
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