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210ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 o Presidente do Conselho Cristiano Paulo 

Silva e os membros Adriana Zambotto, Marcia Regina Paiva Silva e Priscila Sousa Giorgeti 

Vieira. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos principalmente nesse 

momento de crise sanitária e passou a palavra a Diretora Financeira do CaraguaPrev e elencou o 

item da pauta sendo: 1) Prestação de contas setembro/2021 e 2) Prestação de Contas do 3º 

trimestre de 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, onde foi prorrogado o prazo para a realização do recenseamento 

previdenciário e funcional cadastral dos servidores públicos titulares de cargos de provimento 

efetivo ativos e dos aposentados e pensionistas até o dia 15 de outubro de 2021, conforme 

Decreto Municipal n.º 1.533, de 05 de outubro de 2021, sendo até a data de encerramento do 

censo a realização de 4745 recadastramentos. Em seguida informou às Conselheiras que as 

movimentações financeiras, resgates e aplicações, aprovadas pelo Comitê de Investimentos e 

pelo Conselho Deliberativo na última reunião ordinária, foram efetivadas e que foi emitida a 

certidão  pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, dando a quitação ao CaraguaPrev dos 

pagamentos dos precatórios do exercício de 2021.Após os comunicados iniciais, foi passado ao 

primeiro item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de SETEMBRO 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, 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 foi apresentado o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano 

de 2021 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto, 
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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 setembro de 2021, apresentou mais um mês de má performance 

para os mercados locais. Sobre dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas, até o momento 

continua não havendo sinais claros de que possa haver melhora no curto prazo, em especial em 

ano pré-eleitoral. A tendência de queda no número de casos e mortes de COVID-19 se manteve. 

O mês registrou o menor número de mortes por COVID-19 em 2021, com a média móvel se 

mantendo próxima de 500. O processo de vacinação continuou em ritmo intenso, com 71% da 

população tendo recebido ao menos uma dose do imunizante e mais de 40% com esquema 

vacinal completo. No Brasil o avanço inflacionário sendo impulsionada principalmente pelo 

setor elétrico, 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. Também recai sobre o Brasil os desdobramentos que podem ser 

trazidos pela CPI da Covid-19; o 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. COPOM: SELIC em 6,25 % a.a. Próximo 

COPOM: 26 e 27/Outubro. No cenário global os problemas em cadeias produtivas seguiram 

presentes, agravados por preocupações com a oferta de energia em diversos países. Esses fatores 

pressionaram ainda mais os preços de bens e reforçaram as preocupações com a inflação em 

âmbito global, intensificando a discussão sobre a redução de estímulos monetários em economia 

emergentes e avançadas. Dúvidas sobre o crescimento da China e, consequentemente, sobre o 

crescimento global, e, os receios a respeito dos próximos passos da política monetária nos EUA 

fizeram com que os mercados tivessem performance muito ruins no mês de setembro. O mercado 

internacional continua apresentando um cenário relativamente mais favorável e menos 

desafiador que o mercado local, em especial o americano. 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. Em seguida, o segundo item da pauta 

que trata da prestação da Prestação de Contas do terceiro trimestre de dois mil e vinte e um, 

sendo enviado o relatório trimestral dos investimentos por e-mail no ato da convocação, sendo 

que após apresentação foi aprovada pelos membros do Conselho Fiscal. Registre-se que o 

Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 25 de novembro de 2021. Nada 
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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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