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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev 

apresenta o seguinte organograma no ano de 2014: 
 
1 – Diretoria Executiva: 
 

• André Lúcio de Abreu (Presidente); 
• Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira até 03/09/2014) 
• Ezequiel Guimarães de Almeida (Diretor Financeiro); e 
• Fernando Gonçalves Cervantes (Chefe de Benefícios). 
 

 
2- Servidores Efetivos do CaraguaPrev: 
 

• Roberta Bastos Flavio; 
• Suellen Coelho Domingos Miranda da Rosa; 
• Bárbara Maria Ribeiro de Castro; 
• Cristina Tiemi Abe Hirose;  
• Alexandre Santana de Melo; 
• Glauber Cesar Ruiz; e 
• Ramon Pereira. 

 
 
3- Conselho Deliberativo: 

 
• André Lúcio de Abreu 
• Eduardo Giglio Prado de Andrade; 
• Sarão Moises Benedito; 
• Alberto David Polato; 
• José Mario da Silva;  
• Pablo da Costa Rocha; e 
• Marlene Aparecida Aulicino. 

 
4 – Conselho Fiscal: 
 

• Alexandra Damaso Fachini; 
• Marcus da Costa Nunes Gomes; e 
• Vicente Jacinto dos Santos. 
 

5 – Comitê de Investimentos: 
 

• André Lúcio de Abreu 
• Ezequiel Guimarães de Almeida; 
• Eduardo Giglio Prado de Andrade; 
• Sarão Moises Benedito ; e, 
• José Mario da Silva. 



 
 
 
 
 

 
 
6 – Origem e Finalidade 
 
  A Lei de criação do CaraguaPrev tem como diretriz o artigo 40 da 

Constituição Federal com suas alterações dadas pelas Emendas Constitucionais n.º 

41, de 19 de dezembro de 2003, n.º 47, de 05 de julho de 2005 e Lei Federal n.º 

10.887, de 18 de junho de 2004. 

A Lei Municipal n.º 888, de 05 de dezembro de 2000, criou o regime próprio 

de previdência ao qual serão obrigatoriamente vinculados os ocupantes de cargos 

de provimento efetivo do Município de Caraguatatuba, integrantes de seus Poderes 

Legislativo e Executivo, incluídas suas autarquias e fundações, de caráter 

contributivo, em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da 

República, com a finalidade de assegurar aos seus beneficiários os meios 

imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo 

de contribuição, e falecimento. 

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev tem 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, 

dos servidores ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial. 

 
 
7 – Atividades 
 

Foram realizadas no período de janeiro a novembro de 2014 as seguintes 

atividades: 

• Recadastramento de todos os aposentados e pensionistas; 

• A Empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, por meio de 

seu representante Sr. Richard Dutzman, apresentou a Reavaliação Atuarial, 

projeção atuarial e o Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial, para o 

exercício de 2014, no Auditório da FUNDACC no dia 25/02/2014, à Diretoria 

Executiva e aos Conselheiros do CaraguaPrev e convidou os representantes das 

Secretarias de Administração, Fazenda, Jurídico, Governo e Gabinete do Prefeito; 

• A avaliação atuarial definiu a alíquota de 11% para os servidores ativos, 

inativos e pensões e para os órgãos empregadores (patronal) a alíquota de 16,79%  

para o exercício de 2014; 



 
 
 
 
 

• Foi realizado em Caraguatatuba nos dias 05 a 07/02/2014 o treinamento 

para Certificação profissional ANBIMA – CPA 10, pela empresa Credito & Mercado, 

realizado para os Conselheiros Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos do 

CaraguaPrev; 

• Nos dias 07 à 09/04/2014, a APEPREM – Associação Paulista de 

Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios realizou o 10º Congresso 

Estadual, em São José do Rio Preto – São Paulo. O Congresso, já consagrado 

como o maior evento previdenciário do Estado de São Paulo, reuniu gestores, 

técnicos e renomados palestrantes para debater e compartilhar conhecimentos 

acerca dos temas relevantes aos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos 

Municípios, sendo que o Instituto contou com a participação da sua Diretoria 

Executiva e dos seus Conselheiros Deliberativos; 

• No dia 17/04/2014 entrou em funcionamento o novo “site” do 

CaraguaPrev, www.caraguaprev.com.br, contendo diversas funcionalidades, como a 

disponibilização do extrato individualizado para os servidores, Portal da 

Transparência, simulador de aposentadoria e informações previdenciárias, 

financeiras e sociais, dando maior transparência na administração do Instituto. 

• Registre-se que foi realizado no dia 29/04/2014, no auditório da 

FUNDACC, treinamento e exposição do impacto das legislações municipais que 

tratam de eventos que incorporam aos servidores na atividade, em face à concessão 

de benefícios previdenciários, ministrado pela especialista em previdência pública e 

contou com a participação dos Conselheiros do CaraguaPrev, Secretários 

Municipais e servidores diretamente ligados a área de Recursos Humanos; 

• Tendo em vista a necessidade de reavaliação das aposentadorias por 

invalidez já concedidas, foram abertos procedimentos administrativos e realizadas 

todas as reperícias dos aposentados por invalidez do CaraguaPrev, sendo que todos 

os reavaliados permaneceram no condição de aposentados para o CaraguaPrev; 

• O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional 7, 

promoveu o Ciclo de debates com agentes políticos, em 14 de agosto de 2014, 

realizado na Associação Atlética Jambeirense  de Jambeiro e contou com a 

participação do CaraguaPrev; 

• Nos dias 20 a 22 de agosto de 2014, a APEPREM realizou o seu VIII 

Encontro Temático Jurídico/Financeiro em conjunto com o 48º Congresso Nacional 



 
 
 
 
 

da ABIPEM em São Paulo/SP. O Encontro e Congresso já consagrados como 

maiores eventos previdenciários do Estado de São Paulo, reuniu gestores, técnicos 

e renomados palestrantes para debater e compartilhar conhecimentos acerca dos 

temas relevantes aos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios, 

sendo que o Instituto contou com a participação do CaraguaPrev; 

• Considerando, a adesão do Município de Caraguatatuba ao Programa da 

Gestão Previdenciária para os servidores públicos do Ministério da Previdência 

Social, bem como sua habilitação à realização do Censo Funcional no Programa de 

Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV – 

Segunda fase) conforme Decreto Municipal nº 56, de 27 de maio de 2013 e 

regulamentação através do Decreto Municipal nº 155, de 18 de setembro de 2014, 

houve parceira entre a Secretaria Municipal de Administração, Secretários 

Municipais e o CaraguaPrev, para a realização do Censo Funcional e Previdenciário, 

no período de 25 de setembro de 2014 a 31 de outubro de 2014; 

• O CaraguaPrev participou do desfile cívico de 07 de setembro de 2014 

“BRAVA GENTE BRASILEIRA” promovido pela Secretaria Municipal de Educação; 

na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, Bairro Indaiá; 

• Nos dias 16 e 17 de setembro de 2014, a APEPREM realizou o curso: 

Treinamento prático do SIPREV na UNISANTA em Santos, sendo que o Instituto 

participou deste treinamento; 

• Nos dias 15 e 16 de outubro de 2014, a empresa ABCPREV promoveu 

curso sobre atualização previdenciária com o tema: Perspectivas para uma boa 

gestão na concessão de aposentadoria especial (súmula vinculante 33 e Nota 

técnica 02/2014) em São Paulo – SP, sendo que servidores do Instituto participaram 

do referido curso; 

• No dia 06 de novembro de 2014, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo promoveu o workshop – Processo Eletrônico em São Paulo – SP, com 

participação dos servidores do CaraguaPrev; 

• No período de 10 a 14 de novembro de 2014, a ACOPESP promoveu o 

35º Congresso de técnicos contabilistas e orçamentistas públicos em São Sebastião-

SP, onde teve a participação do CaraguaPrev; 



 
 
 
 
 

• Nos dias 11 e 12 de novembro de 2014, a APEPREM promoveu o 1º 

Seminário Temático de Previdência em Guarujá-SP, que contou com a participação 

de servidores do CaraguaPrev. 

• Nos dias 18 e 19 de novembro de 2014, o Banco do Brasil promoveu o 4º 

Circuito RPPS – SP em Serra Negra - SP, que contou com a participação do  

CaraguaPrev; 

• Realização da Compensação Previdenciária (COMPREV) com o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), recebendo o valor de R$ 855.955,02 (oitocentos 

e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) até 

o mês de novembro de 2014; 

• Realização de reuniões ordinárias mensais com os Conselhos 

Deliberativo, Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva do CaraguaPrev, 

conforme a Lei Municipal n.º 888, de 05 de dezembro de 2000; 

• O Instituto atendendo a legislação regulamentadora, tem membros do 

Comitê de Investimentos Ezequiel Guimarães de Almeida, Luana Moussalli Forcioni 

Guedes e José Mario da Silva, com a certificação profissional do CPA-10 (ANBIMA), 

que é uma exigência para os regimes próprios de previdência social; 

• Durante o ano de 2014 o CaraguaPrev concedeu 28 aposentadorias e 8 

pensões. São gerenciadas pelo Instituto um total de 438 aposentadorias e pensões, 

inclusive as custeadas pelo Tesouro Municipal; 

• Foi realizado o registro contábil individualizado das contribuições 

previdenciárias dos segurados e dos Entes Estatais do Município de Caraguatatuba, 

a teor do inciso XII da Lei Municipal 888/00, sendo disponibilizado a todos servidores 

efetivos da Prefeitura, Câmara, CaraguaPrev e FUNDACC, pelo “site” do Instituto; 

• De janeiro a outubro de 2014, o patrimônio financeiro do CaraguaPrev 

aumentou 17,01%. Essa evolução na parte financeira é resultado da boa gestão dos 

recursos, apesar de não estar sendo fácil atingir a chamada meta atuarial, que 

consiste em alcançar e/ou superar o INPC mais 6% de juros reais ao ano; 

• Registre-se que o Conselho Fiscal aprovou todas as movimentações 

contábeis de janeiro a outubro de 2014; 

• Esta em funcionamento o Portal da Transparência no “site” do Instituto – 

www.caraguaprev.com.br, em atendimento à Lei Complementar n.º 131, de 27 de 

maio de 2009. 



 
 
 
 
 

• Os Demonstrativos Bimestrais das Receitas e Despesas Previdenciárias, 

bem como o relatório bimestral da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), foram 

publicados e enviados bimestralmente e dentro do prazo previsto, à Secretaria do 

Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. 

• O Instituto está com todos os critérios regulares perante o Ministério da 

Previdência Social, relativos à emissão do CRP - Certificado de Regularidade 

Previdenciária, que é o documento que atesta a adequação do regime de 

previdência às legislações previdenciárias. 

 

 De maneira singela são essas as atividades desenvolvidas no ano de 2014 

pelo Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev. 

 
 

Caraguatatuba,  21 de novembro de 2014. 
 
 

 
 

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU 
Presidente do CaraguaPrev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


