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215ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

Aos trinta dias do mês de março 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 os membros Adriana Zambotto, Marcia Regina Paiva 

Silva e Priscila Sousa Giorgeti Vieira. Ausente por motivo de licença médica o Presidente do 

Conselho Cristiano Paulo Silva, justificada sua ausência conforme Regulamento Interno. A Diretora 

Financeira do CaraguaPrev agradeceu a presença de todos principalmente nesse momento de crise 

sanitária e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Janeiro/22. Inicialmente a 

Diretora Financeira do CaraguaPrev passou para os comunicados e deu a palavra ao servidor 

Natanael de Oliveira Norões para a explanação sobre a Certificação profissional dos dirigentes, 

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

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

e dos municípios, terão como condição para o exercício dos respectivos cargos ou funções e 

informou que o CaraguaPrev já está buscando uma capacitação para os membros do conselhos e 

diretoria executiva, de forma presencial e on-line. Passado ao primeiro item da pauta que trata da 

prestação da Prestação de Contas do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte e dois, 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 do Conselho Monetário 

Nacional. Após foi apresentado o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 

2022 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 

fevereiro de 2022 acabou sendo levemente positivo para a renda fixa, com exceção aos fundos de 

investimentos compostos por vencimentos mais longos, levemente positivo para renda variável e 

negativo para investimentos estruturados e investimentos no exterior. GERAL: De forma positiva e 

considerando dados consolidados, no mês de fevereiro continuamos observando um declínio 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Página 2 de 2 
__________________________________________________________________________________  Av. 
Prestes Maia, 302  – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480 CNPJ: 
04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br   

mundial do número de contágio e de mortes por Covid-19. No front dos mercados, o Fed continuou 

mantendo um posicionamento mais duro em relação à elevação de juros no mercado americano, 

cada vez mais próxima, em que o mercado espera uma alta de 0,25% já na próxima reunião. No 

entanto, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, as atenções dos mercados ficaram mais 

concentradas nos eventos e desdobramentos negativos trazidos pela guerra. BRASIL: Ainda que 

agregando o risco internacional, agora em especial em relação aos desdobramentos negativos 

trazidos pela guerra, a atenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas em 

ano eleitoral, além do constante ruído político entre os três poderes, continuam sendo fatores 

relevantes para explicação dos movimentos nos mercados locais. COPOM: SELIC em 10,75 % 

a.a.(02/02/2022). GLOBAL: A eclosão do conflito entre Rússia e Ucrânia elevou substancialmente 

a instabilidade global, derrubando as principais bolsas de valores mundiais e impulsionando para 

máximas históricas os preços do petróleo. Em resposta à invasão, diversas economias impuseram 

sanções contra à Rússia, incluindo remoção de vários bancos russos do sistema de pagamento 

internacional (Swift), congelamento de ativos russos, restrições comerciais e fechamento do espaço 

aéreo. Apesar de algumas tentativas de negociações diplomáticas, ainda não houve avanço para o 

término do confronto. Com relação aos investimentos no exterior, diante deste cenário, estão 

oscilando negativamente na carteira do Instituto, apesar de no acumulado estarem positivos, a 

orientação do consultor financeiro da LDB empresas é aguardar a estabilização desses fundos de 

investimento. 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.  

Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 

24 de 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. 

CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV 
 
 

 
Adriana Zambotto 
Certificação: ANBIMA CPA-10 
Membro do Conselho Fiscal  
 

 
Priscila Sousa Giorgeti Vieira 
Certificação: ANBIMA CPA-10 
Membro do Conselho Fiscal 

 
  

 
 
Marcia Regina Paiva Silva  
Membro do Conselho Fiscal 

 


