
 
98ª ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV 

 

Fica registrada a ata da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Município 

de Caraguatatuba – CaraguaPrev, datada de vinte e oito de setembro de dois mil e 

dezoito, com o resumo das ações propostas no mês de referência. Abaixo assinados o 

Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora de Benefícios 

Rubia Eloysa de Oliveira,  e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. A Secretaria de 

Previdência (SPREV) do Ministério da Fazenda classifica gestão do CaraguaPrev em 1º 

lugar entre as cidades com 100 mil habitantes com base na boa gestão e no bom 

desempenho dos critérios de conformidade, transparência e equilíbrio. Os quesitos 

integram o ISP - Indicador de Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS) e foram apresentados ao Conselho Deliberativo e divulgadas 

nas redes sociais e matérias relativas a boa gestão da Autarquia. Nos dias 20 a 22 de 

setembro de 2018 a Diretora Financeira e Presidente do Instituto participaram do evento 

“Expert2018” no Transamerica Expo Center em São Paulo – SP, e convidou o 

CaraguaPrev, que por sua Diretoria Executiva participou do Evento – considerado um dos 

maiores eventos do Mundo e que contou com a participação de diversos palestrantes 

técnicos das áreas: politica, empresarial, financeira e jurídica do País e personalidades 

internacionais, os palestrantes no Evento apresentaram seus conhecimentos e 

contribuições para uma melhor gestão de negócios e da coisa pública, destacamos: o ex-

presidente dos EUA, Exmo. Sr. Bill Clinton, o Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Exmo. Sr. Dr. Roberto Barroso; Exmo. Dr. Deltan Dalagnol Procurador; e 

personalidades jornalísticas e do meio empresarial do Brasil. No Programa de Pré e Pós-

Aposentadoria do CaraguaPrev, no dia 26 de setembro de 2018, o CaraguaPrev promoveu 

2.º café da manhã para confraternização dos aposentados e pensionistas na FUNDACC; 

cerca de 120 pessoas, entre aposentados e pensionistas, participaram do café. Os 

aposentados se sentiram valorizados e lembrados, favorecendo também a melhora da 

qualidade das relações humanas e contatos sociais. Presente no Evento, o Prefeito 

Municipal Sr. José Pereira de Aguilar Junior. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai, após sua aprovação ser assinada pelos presentes. 
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