
 
 

123ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 
CARAGUAPREV 

 

 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 10h, a Diretoria Executiva do 

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião 

ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, 

Caraguatatuba/SP. 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 à reunião agradeceu a presença e deixa registrado que todos os servidores do 

CaraguaPrev participaram do Curso de Benefícios Previdenciários do RPPS e aplicação Prática, 

com aulas on line, por meio da plataforma EAD do sistema educacional da empresa ABCprev. 

Em seguida passou para o primeiro item da pauta, que é a minuta oferecida pela Assessoria 

Previdenciária ABCprev que trata das alterações da Lei Complementar n.º 59/15, que foi 

passada para a Diretoria Executiva para análise e deliberação em reunião futura. O segundo 

item da pauta trata da minuta do Regimento Interno do CaraguaPrev que regulamenta a 

composição, as atribuições e o funcionamento do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e 

do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev, como órgãos colegiados incumbidos de atuar na 

instância deliberativa, fiscalizatória e consultiva e fazer cumprir os objetivos institucionais do 

Instituto e será levado a analise e deliberação do Conselho Deliberativo. Em seguida o terceiro 

item da pauta trata da suspensão do repasse da contribuição patronal, tendo em vista o 

informado no Ofício n.º 11/2020 – Gab/SEFAZ, que aguarda aprovação do Legislativo 

Municipal para suspensão do repasse patronal conforme trata a Lei Complementar Federal n.º 

173/20 e caso o Projeto de Lei não seja aprovado, retomará o pagamento imediato da parcela 

do mês e a reposição dos valores devidos, de forma que a liquidação final ocorra até 31 de 

Dezembro de 2020. Assim, a Prefeitura realizou o pagamento da contribuição patronal em 

atraso do mês de maio de 2020 e parte do pagamento da contribuição patronal de junho de 

2020, ambos no dia 28 de outubro de 2020. Por fim, registre-se que no mês de outubro de 2020 

foram concedidas 04 (quatro) aposentadorias e 01 (uma) pensão por morte. Até o presente mês 

o CaraguaPrev gerencia o total de 683 (seiscentas e oitenta e três) aposentadorias e pensões, 

sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.050 (quatro 

mil e cinquenta) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Nada mais 

Página 1 de 2 
 



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. 

 
 
 
PEDRO IVO DE SOUSA TAU 
Presidente do CaraguaPrev 

 
 
 
LUANA M. FORCIONI GUEDES 
Diretora Financeira do CaraguaPrev       

 
 
 
ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA  
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev 
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