
116ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA D O CARAGUAPREV 
 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, as 10h, a Diretoria Executiva do Instituto de 

Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária online por 

meio da plataforma digital Google Meet,  pois conforme Decreto Estadual Nº 64.881, de 22 de 

março de 2020, que decretou a quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 

COVID-19 (Novo Coronavírus), visando impedir o alastramento da pandemia de um modo geral, 

não podendo assim ser realizada reunião presencial o que traria aglomeração de pessoas e contrairia 

o isolamento social. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Pedro Ivo de Sousa Tau, Luana 

Moussalli Forcioni Guedes e Rose Ellen de Oliveira Faria. O Presidente do CaraguaPrev dando 

abertura a reunião agradeceu a presença e tratou do primeiro item da pauta cancelando a 

apresentação presencial da Avaliação Atuarial de 2020 para os Conselhos e Diretoria Executiva do 

CaraguaPrev, que se realizaria no dia trinta de março de 2020, entretanto, fica agendada a reunião 

online para apresentação no dia vinte e seis de maio de 2020. Registre-se que o DAIR – 

Demonstrativo das Aplicações foi enviado na data por meio do sistema CADPREV - Sistema de 

Cadastro dos Regimes Próprios de Previdência Social, estando o CaraguaPrev com todos os 

requisitos regulares perante a Secretaria da Previdência Social.  Registre-se que no mês de março de 

2020 foram concedidos 11 (onze) benefícios, sendo 04 (quatro) aposentarias por idade, 06 (seis) 

aposentadorias por tempo de contribuição e 01 (uma) aposentadoria por tempo de contribuição – 

regra magistério. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11horas e 30minutos, lavrada a 

competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva e presentes. 
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