123ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
CARAGUAPREV

Aos vinte dias do mês de maio 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 os itens da pauta sendo: 1) Prestação de contas Abril/2021; e 2) Alteração da Política de
Investimentos 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
ABRIL 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 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 o mês de abril
de 2021 obteve uma rentabilidade positiva, pois no cenário mundial, o avanço em programas de
combate à pandemia, pesados pacotes fiscais, forte volume de liquidez financeira, com taxas de
juros reais em patamares baixos por longo prazo, e a ociosidade da capacidade instalada de
produção, são fatores importantes que tendem a contribuir para um crescimento mundial
sustentado, nesse e nos próximos anos. Desse modo, espera-se que o segundo semestre apresente
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crescimentos mais robustos, puxados pelas grandes economias, com destaque para China e EUA.
No Brasil, tanto o mercado de renda fixa, como o de renda variável conseguiram ir na mesma
direção dos mercados internacionais, com o fechamento de taxas de juros e a valorização dos
nossos principais índices de bolsa. Adicionalmente e de modo favorável, tivemos a aprovação do
orçamento federal de 2021, respeitando-se, de maneira geral, a regra do Teto de Gastos, ainda
que com diversos ruídos políticos e de alguma desconfiança prévia dos mercados. Continua
pesando sobre o Brasil, o alto nível de infecções e mortes por Covid-19, com lentidão na
produção e entrega de vacinas, atenção fiscal, constantes 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. A instalação da “CPI da Covid”, determinada pelo STF no final de abril, pode atrasar a
agenda de reformas, em especial a tributária e a administrativa, sendo também foco de atenção.
Uma importante questão, ainda sem resposta definitiva, é se a vacinação será rápida o suficiente
para evitar uma possível terceira onda da pandemia, podendo atrasar ainda mais a almejada
retomada econômica. 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. Em seguida passou para o segundo item da pauta que trata da
Alteração da Política de Investimentos 2021, que deverá estar em conformidade com a Avaliação
Atuarial para 2021, que alterou a taxa anual de juros para 5,46%, de acordo com o critério
estabelecido pela Portaria ME n° 12.223/2020 e disposto na Portaria MF n° 464/2018, que é
definida, para o Fundo em Capitalização, como a menor entre a taxa associada à duração do
passivo verificada na avaliação atuarial do exercício anterior e a meta estabelecida pela política
de investimentos do Fundo, considerada a expectativa de rentabilidade dos ativos garantidores, a
referida alteração foi aprovada pelos membros do Comitê. Após foi passado ao Comitê a
obrigatoriedade de pagamento dos precatórios, que são requisições de pagamento expedidas pelo
Judiciário para cobrar o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva, dos
valores de ações de natureza alimentar, ficando decidido e aprovado pelo Comitê de
Investimentos o pagamento gradual ao longo do ano de 2021, obedecendo a ordem processual,
devendo o valor ser retirado de fundo de investimento de caráter previdenciário que esteja com
rentabilidade positiva acumulada no ano, ficando decidido que, sendo feitos os pagamentos
mensais dos precatórios, os Conselheiros tomarão ciência na reunião ordinária subsequente ao
pagamento para acompanhamento. A decisão será levada para deliberação do Conselho
Deliberativo. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia
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29 de maio de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pela Presidente do Comitê
às 15h10min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de
Investimentos do CaraguaPrev.
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