
117ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA D O CARAGUAPREV 
 

Aos doze dias do mês de maio 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 que é sobre o Decreto 

Municipal n.º 1.251/20, que trata do Plano de Contingenciamento de despesas, onde estão sendo 

revistos e reduzidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias os valores dos contratos firmados com o 

CaraguaPrev. Em seguida foi tratado o segundo ítem da pauta, ficando aprovado o envio a todos os 

Conselheiros a Portaria SEPRT/ME 9.907, de 14 de abril de 2020, que Estabelece parâmetros de 

comprovação de capacidade técnica, idoneidade e certificação profissional para os dirigentes, 

gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência 

social, sendo necessário o envio das declarações e certidões informadas, também a necessidade de 

renovação ou certificação profissional CPA-10. Registre-se que o Certificado de Regularidade 

Previdenciária está vigente, sendo renovado no dia onze de maio de 2020, estando o CaraguaPrev 

com todos os requisitos regulares perante a Secretaria da Previdência Social.  Passado ao terceiro 

ítem da pauta, foi realizado a renovação do credenciamento das Instituições Financeiras que 

mantém recursos com o CaraguaPrev, sendo aprovado pelo Comitê de Investimentos e pelo 

Conselho Deliberativo. Registre-se que no mês de abril de 2020 foram concedidos 02 (dois) 

benefícios, sendo os  02 (dois) aposentadorias por tempo de contribuição. 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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