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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev apresenta o 
seguinte organograma no ano de 2020: 

 

Diretoria Executiva: 

• Pedro Ivo de Sousa Tau (Presidente)  
• Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira)  
• Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios)  

 

Servidores Efetivos do CaraguaPrev: 

• Roberta Bastos Flavio 
• Bárbara Maria Ribeiro de Castro 
• Cristina Tiemi Abe Hirose  
• Alexandre Santana de Melo 
• Glauber Cesar Ruiz  
• Ramon Pereira 
• Suellen Coelho Domingos Miranda da Rosa 
• Natanael de Oliveira Noroes 
• Claudio Zandonadi do Prado 
• Anderson Franco Boytchuk do Nascimento 

 

Conselho Deliberativo: 

• Gilceli de Oliveira Ubina 
• Ivone Cardoso Vicente Alfredo 
• Ivy Monteiro Malerba 
• Márcia Denise Gusmão Coelho 
• Marcus da Costa Nunes Gomes 
• Roberta Alice Zimbres Franzolin 
• Ronaldo Cheberle 
• Rosemeire Maria de Jesus 
• Diego Passos Nacimento (de 12/08/20 a 22/11/20) 
• Mariana Estella Cestari Lese (de 19/08/20 a 22/11/20) 

 
Conselho Fiscal: 

• Adriana Zambotto 
• Cristiano Paulo Silva 
• Marcia Regina Paiva Silva Rossi 
• Priscila Souza Giorgeti Vieira 
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Comitê de Investimentos: 

• Luana Moussalli Forcioni Guedes 
• Pedro Ivo de Sousa Tau 
• Adriana Zanbotto 
• Ivone Cardoso Vicente Alfredo 
• Rosemeire Maria de Jesus 

 

  

Principais Atividades realizadas no período de janeiro a novembro de 2020: 

 

• Em reunião do Conselho Deliberativo, foi definida através de votação, a lista tríplice 

para indicação da nova Diretoria Financeira e de Benefícios; 

 

• No ano de 2020 até o presente momento, o CaraguaPrev concedeu 485 

aposentadorias e 209 pensões. O Instituto administra um total de 694 benefícios 

previdenciários; 

 
 

• As Aposentadorias e Pensões por Morte concedidas em 2019 foram homologadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

 

• Foi realizado o registro contábil individualizado das contribuições previdenciárias dos 

segurados e dos órgãos do Ente - Município de Caraguatatuba conforme a Lei 

Complementar Municipal n.º 59, de 05 de novembro de 2015, sendo disponibilizado a 

todos servidores efetivos da Prefeitura, Câmara, CaraguaPrev e FUNDACC, o extrato 

individualizado dessas contribuições, pelo “site” www.caraguaprev.sp.gov.br; 

 

• A Compensação Previdenciária (COMPREV) com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) está em dia, com o recebimento dos valores para a sustentabilidade do sistema 

e manutenção dos benefícios previdenciários concedidos, com regularidade até o mês 

de novembro de 2020; 
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• Conforme legislação, em especial a Lei Complementar nº 59, de 05 de novembro de 

2015, foram realizadas reuniões ordinárias mensais com os Conselhos Deliberativo, 

Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva do CaraguaPrev, sendo as 

reuniões dos meses de abril a agosto de 2020, realizadas online por meio da 

plataforma digital Google Meet, 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 COVID19 (Novo Corona vírus), visando impedir o alastramento da 

pandemia de um modo geral, impossibilitando assim a realização de reuniões 

presenciais; 

 

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

ratificando e aprovando as alocações financeiras de janeiro a outubro de 2020, 

conforme as regras legais estabelecidas; 

 
 

• Está em funcionamento o Portal da Transparência no sítio eletrônico do Instituto –

www.caraguaprev.sp.gov.br, em atendimento à Lei Complementar nº 131, de 27 de maio 

de 2009; 

 

• Os Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias conforme a LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) foram publicados no Diário Municipal no prazo legal; 

 
 

• Os relatórios do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) 

que demonstra o cumprimento da legislação e adequação e do Demonstrativo de 

Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) que demonstra o cumprimento da 

legislação, pontualidade nos repasses e adequação as regras, foram e estão sendo 

enviados dentro de prazo legal à Previdência Social; 

 

• No dia 10 de março de 2020, o CaraguaPrev por seu presidente Pedro Ivo de Sousa 

Tau, participou da Integração de Novos Servidores públicos concursados; 

 
 

• O CaraguaPrev promoveu curso de certificação Profissional CPA-10 (ANBIMA), 

ministrado pelo consultor financeiro da empresa LDB Consultoria Financeira LTDA, em 

parceria com o Banco Itaú. CPA-10 é uma exigência para os regimes próprios de 
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previdência social e a sua obtenção é uma condição legal para o exercício da 

atribuição e representa estar em condições de discutir a gestão dos investimentos do 

RPPS; dos 15 membros dos órgãos de direção e gestão da Autarquia que integram a 

Diretoria Executiva, o Comitê de Investimento, o Conselho Deliberativo e o Conselho 

Fiscal, 05 possuem a certificação CPA-10 (ANBIMA);  

 

• Foi publicada a Portaria nº 31, que Disciplina a suspensão da obrigatoriedade do 

recadastramento aos inativos e pensionistas no âmbito do CaraguaPrev, assim como o 

atendimento ao público na sede da autarquia municipal durante o período de 

enfrentamento e contágio pelo COVID -19 (Novo Corona vírus); 

 
 
• Houve participação na palestra “Orientações para o enfrentamento da crise” ministrada 

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
• Houve participação na palestra ”A nova portaria nº 14.816 e os RPPS” ministrada pela 

ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais; 

 
• O Instituto realizou uma live pelo facebook oficial do CaraguaPrev para esclarecer aos 

servidores e aposentados as alterações impostas pela reforma da previdência e nova 

alíquota de contribuição; 

 
• Houve participação no curso online “Fundos de Investimentos – Análise e Legislação” 

ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
• Houve participação na palestra “Previdência Complementar e a sua obrigatoriedade 

devido a emenda constitucional nº 103/2019” ministrada pela APEPREM - Associação 

Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios; 

 

• Os membros dos conselhos, diretoria executiva e servidores do instituto participaram 

de curso de formação inicial de conselheiros, com carga horária de 08 horas, através 

da Plataforma EAD da empresa ABCPrev, contemplando a constituição e o papel do 

conselho, responsabilidades e atribuições dos conselheiros, Pró-Gestão, formalidades 

administrativas, regimento interno dos conselhos e emenda constitucional nº 103/19; 
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• Houve participação Online no 16º Congresso Estadual de Previdência, organizado pela 

APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos 

Municípios; 

 

• A diretoria executiva e servidores do instituto participaram de curso de benefícios 

previdenciários do RPPS e aplicação prática, com carga horária de 08 horas, através 

da Plataforma EAD da empresa ABCPrev, contemplando a instrução do processo, 

análise documental e legislação. 

 
O CaraguaPrev está com todos os critérios regulares perante a Previdência Social relativos 

à emissão do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, que é o documento que atesta a 

adequação do regime de previdência às legislações previdenciárias vigentes. 

 
 Sem prejuízo das atividades diárias tais como rotinas administrativas, financeiras e 

jurídicas para a realização da missão institucional desta Autarquia, estas foram as atividades 

desenvolvidas de janeiro a novembro de 2020 pelo Instituto de Previdência do Município de 

Caraguatatuba – CaraguaPrev.  

Ressaltamos que devido à publicação do 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 Corona vírus), visando impedir o alastramento da pandemia de um modo geral havendo 

risco de contagio, ficou impossibilitada a realização de diversas atividades que serão retomadas 

em momento oportuno. 

 

Caraguatatuba, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

Pedro Ivo de Sousa Tau 

                                                                                             PRESIDENTE DO CARAGUAPREV 
 

 

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES                                  ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA 
 

DIRETORA FINANCEIRA DO CARAGUAPREV                                                  DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO CARAGUAPREV 
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