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219ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 Fernandes, Marcia Regina Paiva Silva 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) Prestação de 

contas junho/2022; e  2) Prestação de contas 2º trimestre/2022. O Presidente do Conselho passou a 

palavra à Diretora Financeira, com o segundo e terceiro itens da pauta, que tratam da prestação da 

Prestação de Contas do mês de JUNHO e 2º TRIMESTRE 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 e trimestral 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 e do 2º trimestre 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 junho, os ativos em renda fixa 

apresentaram performances positivas no mês, a ponta negativa se deu entre os investimentos em 

renda variável, investimentos estruturados e BDR. Iniciamos o ano de 2022 com muita turbulência, 

de forma geral, o cenário internacional segue contaminado por fatores de incerteza e pressões 

inflacionárias nas economias centrais em um ambiente marcado pelo conflito entre Rússia e 

Ucrânia, que já aproxima de cinco meses. Adicionalmente, o aumento recente dos casos de Covid-

19 na Ásia tem provocado o recrudescimento de restrições sanitárias por lá, sendo que o lockdown 

em Xangai, que é o centro financeiro e comercial da China, piorou as perspectivas sobre a cadeia de 

suprimentos na região e do desempenho da economia chinesa. Já o conflito russo-ucraniano, que 
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segue predominando como fator central para o desempenho da economia global, permanece em 

impasse quanto a sua solução, o evento provocou significativos choques de oferta que se 

disseminaram por diversos canais, entre eles: i) a elevação nos preços de importantes commodities, 

como o petróleo, gás e agrícolas; ii) a ampliação do desequilíbrio nas cadeias de suprimentos; e iii) 

o aumento das pressões inflacionárias. A escalada inflacionária nos Estados Unidos pode ser 

refletida no índice de preços ao consumidor (CPI). Esse contexto tem levado ao início de um novo 

ciclo de alta dos juros na maior economia do mundo. No âmbito doméstico, o mercado demonstrou 

preocupação com a deterioração da trajetória fiscal do país, que contribuiu para que o Índice 

Bovespa apresentasse o 3º pior desempenho dentre as bolsas do mundo. A forte desaceleração está 

relacionada aos temores de uma recessão global e à deterioração do cenário fiscal doméstico, mais 

acentuadas em ano eleitoral, continuam sendo fatores relevantes para explicação dos movimentos 

nos mercados locais. Após apresentação, a Prestação de Contas mensal e trimestral passou por 

deliberação dos membros do Conselho Fiscal, sendo aprovadas por todos os presentes. A Diretora 

informou que Manual da Certificação Profissional, que trata exclusivamente da “Certificação 

Profissional”, exige dos profissionais que atuam como dirigentes da unidade gestora do RPPS, ou 

responsável pela gestão dos recursos ou dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do 

comitê de investimentos a Certificação Profissional como condição para ingresso ou permanência 

nas respectivas funções, lembrando que o prazo para certificação é até o mês de março de 2023. 

Essa Certificação cumpre o exigido no inciso II do art. 8º-B da Lei 9.717, de 1998, e dos 

dispositivos da Portaria SEPRT/ME nº 9.907, de 2020. Perguntou se algum conselheiro já tinha 

iniciado o curso on-line da  Consultoria Previdenciária ABCprev e somente a Conselheira Marcia já 

tinha iniciado. 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. 

CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV 
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Priscila Sousa Giorgeti Vieira 
Certificação: ANBIMA CPA-10 
Membro do Conselho Fiscal  

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

 


