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122ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 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 65.563, de 11 de março de 2021 e Decreto Municipal  Nº 1422, 12 de 

março de 2021. 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 agradeceu a presença de todos 

principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou o item da pauta sendo: 1) Prestação de 

contas fevereiro/2021. Dando inicio à reunião a Presidente do Comitê agradeceu a presença e 

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

FEVEREIRO de dois mil e vinte e um, 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. Explicou ainda que devido a muitas incertezas fiscais no Brasil, ainda observamos a 

aceleração de casos de infectados e de fatalidade pelo Covid-19, incrementados por novas cepas, com 

maior potencial de transmissão. Esse cenário tem diminuído as expectativas de crescimento econômico 

e aumentado a aversão ao risco no curto prazo. No Brasil, e falando um pouco sobre o mercado 

doméstico de renda fixa, a exemplo de janeiro, a curva da estrutura a termo das taxas de juros 

domésticas voltaram a acompanhar a subida dos títulos de dívida americanos, também incrementada 

pela discussão da extensão do auxílio emergencial, que pressiona ainda mais o teto de gastos do 

governo, e pela expectativa de aumento da inflação, onde as expectativas de mercado para o IPCA vem 

sendo revistas para cima já há algumas semanas. Desse modo, observamos queda nos principais 
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indicadores de renda fixa, a exemplo do IMA-B5+ (- 2,33%), IRF-M 1+ (- 2,01%), IMA-B (-1,52%), 

dentre outros, com abertura generalizada ao longo da curva. O mercado de renda variável local 

apresentou queda generalizada, a exemplo do IDIV (-5,21%), Ibovespa (-4,37%), ISE (-4,21%), dentre 

outros. Pesou também sobre esses índices a inesperada e mal recebida mudança da presidência da 

Petrobrás, onde o mercado passou a considerar uma indesejada intervenção governamental nas estatais 

e em todas as políticas públicas, o que aumentou o prêmio de risco das ações dos setores 

potencialmente afetados. Dessa forma, pesa sobre o Brasil, a pandemia fora de controle, com lentidão 

na entrega de vacinas e o preocupante aumento do número de casos de infecção por Covid-19, com os 

respectivos impactos negativos sobre a economia, pressão inflacionária de custos, via câmbio, 

incertezas fiscais, ruídos políticos, e a necessidade de aprovação de importantes reformas, tais como a 

reforma tributária e a administrativa, dentre outras, que adicionalmente incrementam o grau de 

incerteza e de volatilidade nos mercados locais. Todos esses fatores influenciam no risco país, o que 

puxa para baixo todos os investimentos do Instituto, por esses motivos, o mês de fevereiro de 2021 

obteve rentabilidade abaixo da sua meta atuarial. Assim, após apresentação a Presidente do Comitê 

perguntou se algum membro tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de 

Contas foi aprovada por todos os 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 15h20min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação 

pelos membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev. 
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