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134ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CA RAGUAPREV 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09h, o Comitê de Investimentos 

do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião 

ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet. Presentes à reunião a Presidente 

Luana Moussalli Forcioni Guedes e os membros Pedro Ivo de Sousa Tau, Adriana Zambotto, 

Ivone Cardoso Vicente Alfredo e Rosemeire Maria de Jesus.  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) Curso preparatório para certificação do responsável 

pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS; 2) Prestação de contas 

1º trimestre de 2022; e, 3) Prestação de contas março/2022. A Presidente do Comitê passou a 

palavra ao servidor Natanael Norões, que tratou sobre o primeiro item da pauta, referente ao Curso 

preparatório para certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de 

investimentos do RPPS, informou que a instituição XP Investimentos, em sua plataforma on-line 

de cursos voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, fornecerá curso de capacitação 

para certificação dos membros do Comitê de Investimentos do RPPS e será disponibilizado login 

de acesso aos cursos. Como se trata de uma certificação recente, os cursos presenciais ainda não 

estão disponíveis, mas o Instituto tem buscado essa capacitação de forma presencial.  Em seguida 

a Presidente passou ao segundo e terceiro itens da pauta que tratam respectivamente da  Prestação 

de contas 1º trimestre de 2022 e da Prestação de contas do mês de MARÇO de dois mil e vinte e 

dois, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os membros do 

Comitê 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 
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CaraguaPrev no site do Instituto.  Explicou ainda que o mês de março de 2022 os ativos 

continuaram com performances positivas no mês, especialmente a renda fixa, o real e a bolsa. Essa 

apreciação foi explicada, em grande parte, pela continuidade da forte alta dos preços das 

commodities no mercado internacional, elevação dos juros domésticos e ligeira redução do risco 

país.  Ainda no campo de riscos e de atenção, 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. GERAL: Em março, a pandemia seguiu sob controle, com redução no número de 

casos e mortes. Entretanto, em relação à confiança dos agentes econômicos, no mês, mais uma 

vez, houve predomínio da deterioração de expectativas, refletindo a contração da renda, o 

desemprego ainda alto e a trajetória de juros ascendente. COPOM: SELIC em 11,75 % 

a.a.(03/04/2022). GLOBAL: As tropas russas intensificaram ofensivas militares no território 

ucraniano, atingindo a capital de Kiev e outros pontos estratégicos, como a cidade portuária de 

Mariupol. Neste contexto, as sanções econômicas impostas foram reforçadas ao longo do mês, 

culminando com a restrição à economia russa de vender suas reservas de ouro, conforme acordado 

no encontro dos G7 na sede da OTAN em Bruxelas. Após um mês de conflito, uma segunda 

rodada de negociações sinalizou algum comprometimento com a concentração das tropas russas 

na região de Donbass, enquanto a Ucrânia desistiria da entrada à OTAN. Ainda assim, a 

construção de um acordo diplomático permanece desafiador no curto prazo. Após a apresentação, 

a Presidente perguntou se algum membro do Comitê tem alguma dúvida ou consideração e com a 

negativa a Prestação de contas 1º trimestre de 2022 e a Prestação de contas do mês de MARÇO de 

dois mil e vinte e dois foram aprovadas 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 pela Presidente do Comitê às 09h40min, lavrada a 

competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de Investimentos. 

 
 
Luana M. Forcioni Guedes 
Presidente do Comitê de Investimentos 
Certificação: ANBIMA CPA-10 

 
 
Pedro Ivo de Sousa Tau 
Membro do Comitê de Investimentos 
Certificação: ANBIMA CPA-10 
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Rosemeire Maria de Jesus  
Membro do Comitê de Investimentos 
Certificação: ANBIMA CPA-10 

 
 
 
Adriana Zambotto 
Membro do Comitê de Investimentos 
Certificação: ANBIMA CPA-10 

 
 
 
Ivone Cardoso Vicente Alfredo 
Membro do Comitê de Investimento  
 

 

 


