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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev apresenta o 

seguinte organograma no ano de 2021: 

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: 

·         Alexandre Santana de Melo 

·         Anderson Franco Boytchuk do Nascimento 

·         Bárbara Maria Ribeiro de Castro 

·         Claudio Zandonadi do Prado 

·         Cristina Tiemi Abe Hirose  

·         Glauber Cesar Ruiz  

·         Natanael de Oliveira Noroes 

·         Ramon Pereira 

·         Roberta Bastos Flavio 

·         Suellen Coelho Domingos Miranda da Rosa 

 

Conselho Deliberativo: 

 Marcus da Costa Nunes Gomes (Presidente) 

 Roberta Alice Zimbres Franzolin (Vice-Presidente) 

 Ivone Cardoso Vicente Alfredo (1º Secretário) 

 Márcia Denise Gusmão Coelho (2º Secretário) 

 Gilceli de Oliveira Ubina 

 Ivy Monteiro Malerba 

 Ronaldo Cheberle 

 Rosemeire Maria de Jesus 
 
 

Conselho Fiscal: 

 Cristiano Paulo Silva (Presidente) 

 Adriana Zambotto 

 Marcia Regina Paiva Silva Rossi 

 Priscila Souza Giorgeti Vieira 
 

Comitê de Investimentos: 

 Luana Moussalli Forcioni Guedes (Presidente) 

 Pedro Ivo de Sousa Tau 

 Adriana Zanbotto 

 Ivone Cardoso Vicente Alfredo 

 Rosemeire Maria de Jesus 
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Principais Atividades realizadas no período de janeiro a novembro de 2021: 

 No ano de 2021 até o presente momento, o CaraguaPrev concedeu 43 aposentadorias 

e 20 pensões. O Instituto administra um total de 736 benefícios previdenciários; 

 
 As Pensões por Morte concedidas em 2020 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 2021; 

 

 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 

realizadas online por meio da plataforma digital Google Meet, visando impedir o 

alastramento da pandemia de um modo geral; 

 

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

ratificando e aprovando as alocações financeiras de janeiro a outubro de 2021, 

conforme as regras legais estabelecidas; 

 

 Continua 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; 
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 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; 

 

 Houve participação no ”XVI Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM - Associação 

Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios” realizado nos dias 

16, 17 e 18 de agosto de 2021; 

 

 Houve a participação em diversas reuniões com instituições financeiras ao longo do 

ano; 

 
 Houve a alteração da contribuição previdenciária mensal compulsória dos servidores 

ativos através da aprovação da Lei Complementar nº 77 de 01 de março de 2021; 

 
 Houve a alteração da taxa de administração do Instituto através da aprovação da Lei 

Complementar nº 79 de 05 de julho de 2021; 

 

 O Instituto alcançou a certificação no Pró Gestão RPPS que é um programa de 

certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos 

RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria 

de Previdência - SPREV, órgão do Ministério da Economia, acerca do sistema de 

gestão existente no CaraguaPrev, com a finalidade de identificar sua conformidade às 

exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações do programa, nos 

respectivos níveis de aderência; 

 
 O Instituto deu suporte total ao Executivo Municipal quanto à criação do regime de 

previdência complementar, aprovado pela Lei nº 2.571 de 27 de setembro de 2021, e 

integra a comissão para escolha de entidade fechada de previdência complementar; 

 
 Os precatórios referentes ao exercício 2020 foram pagos em sua totalidade; 

 
 O Instituto realizou entre 01/07 e 15/10 o Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 

2021, com a participação dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 
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 O Instituto promoveu no dia 10/05/2021 uma audiência pública online em seu canal 

no YouTube.  Os temas debatidos foram relacionados à certificação da entidade no 

programa Pró-Gestão – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) da Secretaria 

Especial de Previdência (SPREV) do Ministério da Economia, e apresentação do 

Relatório de Governança Corporativa 2020, Política de Investimentos e o Relatório de 

Avaliação Atuarial. 

 
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 2021 pelo Instituto de Previdência do Município de 

Caraguatatuba – CaraguaPrev.  

Ressaltamos que devido às medidas de prevenção que visam impedir o alastramento da 

pandemia de um modo geral, ficou impossibilitada a realização de diversas atividades que serão 

retomadas em momento oportuno. 

 

Caraguatatuba, 19 de novembro de 2021. 

 

 

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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