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213ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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. Presente também à reunião o servidor Natanael de Oliveira Norões. 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 que elencou os 

itens da pauta sendo: 1)  Certificadora Credenciada SPREV; 2) Prestação de Contas 

Dezembro/2021;e  3) Prestação de Contas 4º trimestre/2021. A Diretora Financeira passou a 

palavra ao servidor Natanael para a explanação do primeiro item da pauta que trata sobre a 

Certificadora Credenciada SPREV. A Certificação profissional dos dirigentes, membros do 

conselho deliberativo, membros do conselho fiscal, responsáveis pela gestão de recursos e 

membros do comitê de investimentos RPPS da união, dos estados, do distrito federal e dos 

municípios, como condição para o exercício dos respectivos cargos ou funções. Trata-se de 

exigência imposta pela lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, que estipulou requisitos 

mínimos de antecedentes e capacitação para os gestores dos regimes próprios de previdência. 

A portaria SPREV nº 9.907 de 14 de abril de 2020 estipulou os parâmetros para o 

atendimento do disposto na lei concernente aos prazos, tipos de certificação e público alvo e a 

experiência exigida para o desempenho das funções de gestão nos colegiados dos RPPS. A 

portaria SPREV nº 14.770 de 17 de dezembro de 2021 trouxe a primeira empresa 

certificadora homologada para fornecer as certificações e iniciou a contagem dos prazos para 

o cumprimento do disposto na lei. Destaca-se que o início da contagem de prazo, para fins de 

comprovação da certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora, dos membros dos 

conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, a que se refere o inciso II do art. 

8º-B, da Lei nº 9.717, de 1998 e art. 14 da Portaria SEPRT nº 9.907, de 2020, será 1º de abril 

de 2022. O CaraguaPrev está estudando os manuais da SPREV e o edital da empresa 

certificadora (Instituto Totum) e irá reunir os materiais referentes ao tema para envio aos 

conselheiros, visando seu entendimento, e também já está buscando uma capacitação para os 
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membros do conselhos e diretoria executiva. Em seguida, a Diretora Financeira iniciou com o 

segundo item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO 

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, 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 dezembro de 2021 apresentou 

um mês de positivo para os mercados locais, pois a percepção de risco fiscal no país reduziu. 

GERAL: Ainda que menos letal ou com menor potencial de gravidade, em especial para o 

público já vacinado, o forte avanço da variante Ômicron vem contribuindo com o aumento de 

incertezas e de volatilidade nos mercados. BRASIL: Ainda que agregando o risco 

internacional, a atenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas em 

ano pré-eleitoral, além do constante ruído político entre os três poderes, dezembro acabou 

sendo positivo para renda fixa e para renda variável, mais ou menos em linha com o mercado 

internacional. COPOM: SELIC em 9,25 % a.a. GLOBAL: Adicionando o evento Ômicron, e 

um menor potencial de crescimento global, se comparado ao início de 2021, em dezembro 

vimos diversos bancos centrais se mobilizarem para o combate direto à inflação, continuando 

ainda a ter como foco os próximos passos do Fed. 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. Após, passado ao terceiro item da 

pauta, que trata da Prestação de Contas 4º trimestre/2021, foi feita a apresentação do referido 

trimestre da carteira de investimentos, sendo aprovada por todos os Conselheiros. Registre-se 

que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 24 de 
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maio de 2022. 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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