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218ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho 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. Presentes à reunião o Presidente do Conselho 

Cristiano Paulo Silva e os membros Adriana Zambotto e Priscila Sousa Giorgeti Vieira.  Ausente a 

Conselheira Marcia Regina Paiva Silva. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de 

todos e elencou os itens da pauta sendo: 1) Atualização referente a certificação SPREV; e, 2) Prestação 

de contas Maio/2022. O Presidente do Conselho passou a palavra ao servidor Natanael Norões, que 

tratou sobre o primeiro item da pauta, que trata Atualização referente a certificação SPREV. Informou 

que o CaraguaPrev conseguiu com a sua Consultoria Previdenciária ABCprev, em sua plataforma on-

line curso com vídeo aulas, para certificação do Conselho Deliberativo, sendo disponibilizado login de 

acesso do curso, enviado por e-mail aos membros do Conselho, lembrando que o prazo para 

certificação é até o mês de março de 2023. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra à 

Diretora Financeira, com o segundo item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do 

mês de MAIO 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 maio, os ativos apresentaram performances positivas no mês, 

especialmente a renda fixa e renda variável, a ponta negativa se deu entre os investimentos 

estruturados e BDR. A Diretora Financeira pontuou que conforme aprovações do Comitê de 

Investimentos e do Conselho Deliberativo, o Instituto desde o dezembro de 2021 até hoje vem fazendo 

alocações em Títulos Públicos Federais, comprados a taxa acima da meta atuarial, tirando os recursos 

de fundos voláteis, o que garante a rentabilidade acima da meta em quase 50% (cinquenta por cento) 
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do patrimônio do Instituto. Exemplificou ainda que a última aplicação em títulos públicos foi 

comprada com taxa de IPCA+10,251%, uma excelente aquisição, o que supera a meta que é de 

IPCA+4,99%. No mês o real e o Ibovespa se recuperarem das quedas registradas em abril. Neste 

quadro, o comportamento do Ibovespa foi corroborado, sobretudo, por uma favorável temporada de 

divulgação dos balanços das empresas referente ao primeiro trimestre, que vieram em linha com a 

expectativa de mercado, ratificando uma moderada resiliência de receita, baixo endividamento e forte 

geração de caixa. Além disso, o mercado seguiu otimista com o nível de preço das commodities vis-à-

vis o choque de oferta provocado, sobretudo, pela manutenção do conflito geopolítico entre Rússia e 

Ucrânia. Ademais, a expectativa de uma possível reabertura da economia chinesa em função da 

suspensão das medidas severas de lockdowns e, um possível, embargo parcial do petróleo russo pela 

União Europeia também contribuíram positivamente para o índice. O seguinte cenário atual confirma o 

momento com maiores incertezas, tanto interna quanto externamente, além da percepção de uma 

inflação ainda com viés de alta, com a aceleração da alta da taxa de juros nos Estados Unidos e 

preocupações com a economia chinesa, com os lockdown. Ainda no campo de riscos e de atenção, 

agregando o risco internacional, 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. 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 21 de novembro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrada a 

reunião às dez horas e quarenta minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos 

membros do Conselho Fiscal. 
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