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209ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez 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). Presentes à reunião os  membros Adriana 

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

Conselho Cristiano Paulo Silva, que apresentou documento do Secretário da Secretaria 

Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que o mesmo foi designado para 

um compromisso inadiável fora do município e não poderá comparecer, estando assim 

justificada sua ausência conforme Regimento Interno do CaraguaPrev. A Diretora Financeira 

agradeceu a presença de todos principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou o item 

da pauta sendo: 1) Prestação de contas agosto/2021. Passado para os comunicados iniciais, 

primeiro informou sobre o Censo Previdenciário e Funcional, que se iniciou em 01 de julho de 

2021, de forma remota, através do site do CaraguaPrev, apresentado o balanço do censo até a 

data de hoje onde foram realizados aproximadamente 3.200 (três mil e duzentos) 

recadastramentos. Informou que o censo previdenciário se encerrará em 30 de setembro de 2021 

e solicitou ajuda às Conselheiras para que divulguem aos servidores de suas Secretarias. Em 

seguida informou às Conselheiras sobre a audiências públicas realizadas nos dias 15 e 16 de 

setembro de 2021 na Câmara Municipal, referente ao Projeto de Lei que trata da Previdência 

Complementar. A Diretora Financeira fez uma breve explanação sobre como seria o 

funcionamento da previdência complementar, sanando as dúvidas das Conselheiras. Após os 

comunicados iniciais, foi passado ao primeiro item da pauta que trata da prestação da Prestação 

de Contas do mês de AGOSTO de dois mil e vinte e um, que está disponibilizada no site do 

Instituto, sendo enviado o link para os membros do Conselho no ato da convocação da reunião, 

assim como o relatório mensal dos investimentos, que foi analisado e aprovado, como também 

aprovadas as demonstrações financeiras, 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 
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2021 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto, médio 

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 agosto de 2021, pelo mundo afora, ainda que o nível de atenção 

com o aumento do número de novos casos diários de infecção por Covid-19 continue elevado, 

aumenta o destaque sobre o “timing” da retirada de estímulos monetários pelos principais bancos 

centrais do mundo, em especial pelos bancos centrais americano e europeu, com a possível 

redução de compra dos respectivos títulos públicos federais, o que tenderia a diminuir de alguma 

forma o volume de liquidez nos mercados, com reações especificas em diversos mercados de 

juros pelo globo. No Brasil o avanço inflacionário, dúvidas fiscais e acirramento de tensões 

políticas foram determinantes para mais um mês de má performance nos mercados locais. Sobre 

dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas, até o momento não há sinais claros de que 

possa haver melhora no curto prazo, em especial em ano pré-eleitoral. Ao longo do mês tivemos 

diversos assuntos que seguem indefinidos no mês de setembro, entre eles temos a reforma 

tributária com a questão da taxação dos dividendos; inflação elevada, sendo impulsionada 

principalmente pelo setor elétrico, crise hídrica: a Aneel instituiu em agosto uma nova bandeira 

tarifária, chamada de bandeira de escassez hídrica; Orçamento de 2022, que embora o Projeto de 

Lei Orçamentária Anual já tenha sido enviada, há diversas questões que podem vir a ser 

alteradas, como os precatórios, bolsa família e o fundo eleitoral. Outro ponto de destaque é a 

tensão entre os poderes causada pelo presidente Bolsonaro, que levanta ponto de atenção para as 

manifestações de 7 de setembro de 2021. No dia após o feriado, o Ibovespa registrou uma queda 

de -3,8%, perdas que foram parcialmente recuperadas depois da nota do presidente em um tom 

mais conciliador levando o índice brasileiro a fechar a semana com uma queda de 2,3% aos 

114.286 pontos. COPOM: SELIC em 5,25 % a.a. Próximo COPOM: 21 e 22/Setembro, que 

elevou a Taxa a 6,25 % a.a. GLOBAL: O principal destaque internacional ficou por conta do Fed 

ter tornado mais clara a sua intenção de reduzir estímulos monetários, provavelmente até o final 

de 2021, através da redução gradativa de compra de títulos públicos americanos, o chamado 

“tapering”. Assim, após apresentação, a Diretora perguntou se algum Conselheiro tem alguma 

dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os 

presentes. Diante do cenário os fundos de investimentos compostos por títulos públicos pré-

fixados (IRFM, IRFM-1 e IRFM-1+), e os fundos de investimentos compostos por títulos 

públicos pós-fixados mais longos (IMA B 5+ e IMA B) terão maior volatilidade ao longo de 

2021. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 25 de 
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novembro de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às onze horas, lavrada a 

competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Fiscal. 
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