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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev 
apresenta o seguinte organograma no ano de 2015: 
 
1 – Diretoria Executiva: 
 

• André Lúcio de Abreu (Presidente até 13/09/2015); 

• Ezequiel Guimarães de Almeida (Presidente a partir de 14/09/2015);  

• Ezequiel Guimarães de Almeida (Diretor Financeiro até 13/09/2015); 

• Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira a partir de 
14/09/2015); 

• 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 (de 01/01/2015 a 13/09/2015); 

• Ezequiel Guimarães de Almeida (a partir de 14/09/2015); 

• 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 (de 01/01/2015 a 13/09/2015); 

• Ezequiel Guimarães de Almeida (a partir de 14/09/2015); 

• Luana Moussalli Forcioni Guedes; 

• 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 dezembro de 2015 as seguintes 

atividades: 

• Foi realizado o recadastramento de todos os aposentados e pensionistas; 

• No dia 16 de abril de 2015 a Empresa Exacttus Consultoria Atuarial, por 

meio de seus representantes Miki Massui e Erik Leão Cavalar, apresentaram o 

parecer atuarial sobre o equacionamento do déficit atuarial do CaraguaPrev, dando 

ciência para que se adotem as providências necessárias, com a presença dos 

Secretários Silvio Tavares de Andrade, a Diretoria de Recursos Humanos Glaucia de 

Faria Santos, Secretária de Fazenda Emilia Kawata, Secretária da Educação Roseli 

Morilla, Secretária-Adjunta da Educação Olimpia, Secretário de Assuntos Jurídicos 

Dr. Dorival de Paula Junior, a procuradora Dra. Maira Veneziani da Silva Cabral, no 

Gabinete do Prefeito; 



 

 

 

 

 

• Nos dias 06 à 08/04/2015, a APEPREM – Associação Paulista de 

Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios realizou o 11º Congresso 

Estadual, em Sorocaba – 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 

servidores; 

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

promoveu o Ciclo de debates com agentes políticos, em 11 de maio de 2015, 

realizado na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e contou com a 

participação do CaraguaPrev; 

• O Ministério da Previdência Social promoveu treinamento operacional do 

SIPREV nos dias 13 e 14 de maio de 2015 na Esplanada dos Ministérios em Brasília 

– DF e contou com a participação de servidores do CaraguaPrev; 

• No dia 25 de maio de 2015, a Apeprem e a Escola Paulista de Contas 

Públicas – TCESP promoveu o Curso: Introdução ao Controle interno aplicado aos 

RPPS em São Paulo-SP e contou com a participação do CaraguaPrev; 

• Nos dias 28 e 29 de maio de 2015, o FAPS de São Sebastião-SP, 

promoveu o 1º Treinamento de RPPS do Litoral Norte, realizado na Videoteca 

Municipal de São Sebastião e contou com a participação do CaraguaPrev; 

• No dia 08 de junho de 2015 o Ministério da Previdência Social promoveu 

em São José dos Campos-SP, uma videoconferência sobre COMPREV e contou 

com a participação do CaraguaPrev; 

• Nos dias 06 a 08 de julho de 2015 a Caixa Econômica Federal promoveu 

na Associação Comercial de Caraguatatuba, curso financeiro CPA 10, Certificação 

ANBIMA e contou com a participação de conselheiros e funcionários ativos do 

CaraguaPrev;  

• Nos dias 23 e 24 de julho de 2015 o Instituto de Previdência de Jundiaí-

SP, promoveu o “I Ciclo de Palestra e Debates sobre Regimes Próprios de 

Previdência”  e contou com a participação do CaraguaPrev; 



 

 

 

 

 

• Nos dias 22 e 23 de setembro de 2015 a APEPREM realizou o “IX 

Encontro Temático Jurídico/Financeiro” e contou com a participação do 

CaraguaPrev; 

• No mês de setembro de 2015, foi encaminhado através do Executivo 

Municipal o projeto de Lei complementar que dispõe sobre a reorganização do 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba, Estado de 

São Paulo, sendo promulgado na sequência da Lei Complementar nº 59, de 05 de 

novembro de 2015; 

• Realização da Compensação Previdenciária (COMPREV) com o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), recebendo o valor de R$ 2.811.464,85 (dois 

milhões e oitocentos e onze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

cicno centavos) até o mês de outubro de 2015; 

• O Instituto iniciou o exercício de 2015 com o patrimônio financeiro de R$ 

187.584.182,45 e encerrou em 31/12/2015 com o patrimônio financeiro de R$ 

230.174.055,48, registrando  um aumento de 22,70%; 

• O Instituto arrecadou de janeiro a dezembro de 2015 a receita 

orçamentária no valor total de R$ 31.202.875,54 e a VPA no valor total de R$ 

25.234.572,18 e a despesa orçamentária do mesmo período foi de R$ 

10.559.595,50 e  a VPD no valor total de R$ 3.275.620,48; 

• 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; 

• No ano de 2015, o CaraguaPrev concedeu 52 aposentadorias e 19 

pensões. O Instituto administrou 366 beneficiários e gerenciou 133 beneficiários 

custeados 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; 

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

contábeis de janeiro a dezembro de 2015; 



 

 

 

 

 

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

www.caraguaprev.com.br, em atendimento à Lei Complementar nº 131, de 27 de 

maio de 2009; 

• Desde o mês de abril de 2015, está em funcionamento no “site” do 

CaraguaPrev,  o holerite online para servidores e segurados do CaraguaPrev; 

• O Demonstrativo Bimestral das Receitas e Despesas Previdenciárias da 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), foram publicados dentro do prazo previsto. 

• Os relatórios bimestrais: Demonstrativo das Aplicações e Investimentos 

dos Recursos (DAIR) e Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 

(DIPR) foram enviados bimestralmente dentro de prazo  previsto, ao Ministério da 

Previdência Social; 

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

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

Previdenciária com validade até 08 de novembro de 2016, 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 2015 

pelo Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev. 

 
Caraguatatuba, 23 de maio de 2016. 

 
 

Ezequiel Guimarães de Almeida 
Presidente do CaraguaPrev 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.caraguaprev.com.br/

