
 

 

 

ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h (catorze horas), 

reuniu-se em reunião extraordinária o Conselho Fiscal e Administrativo do CABOPREV, através 

da plataforma Google Meet. Havendo quórum suficiente de no mínimo 3 (três) conselheiros de 

acordo com o Regimento Interno do Conselhos Fiscal e 4 (quatro), de acordo com as normas do 

Conselho Administrativo, estiveram presentes os presidentes dos conselhos: Uratanairdes Maia 

(Conselho Administrativo) e Sandro Gomes (Conselho Fiscal) e os demais membros: Joseilda 

Barboza (Conselho Administrativo), Tathiana Lemos (Conselho Administrativo), Ângelo Gambôa 

(Conselho Administrativo), Arthur de Melo (Conselho Fiscal), Rufino Manoel (Conselho Fiscal), 

Jacqueline Amancio (Conselho Fiscal), Ivaldo Macena (Conselho Administrativo), Nerluce 

Campos (Conselho Fiscal) e Italy Vivane (Conselho Administrativo). Também marcaram presença 

no encontro virtual o diretor-presidente do Instituto, Albérico Rodrigues e do assessor especial, 

Lucas Barros. De início, o presidente do Conselho Administrativo do CABOPREV, Uranatairdes 

Maia, agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas aos novos integrantes dos órgãos 

colegiados da autarquia. Em seguida, passou a palavra para Albérico Rodrigues, que 

cumprimentou a todos e destacou a importância da conferência na modalidade virtual, apontando 

que nesse momento de pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), o CABOPREV 

fortalece o atendimento remoto a todos os servidores, aposentados e pensionistas do Cabo de Santo 

Agostinho. Logo Após esse momento, Uratanairdes Maia, apresentou os pontos de pauta da 

reunião: 1- Abertura dos trabalhos dos Conselhos de Administração e Fiscal; 2- Metodologia 

das reuniões dos Conselhos; 3- Apresentação das atribuições dos Conselhos de 

Administração e Fiscal do Caboprev e 4- Elaboração do Calendário de reuniões ordinárias 

de 2021. Em seguida, o presidente do conselho administrativo realizou a leitura das atribuições 

dos integrantes do Conselho Administrativo. Aproveitando o momento, Joseilda Barboza 

questionou a respeito do  
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oferecimento de cursos de capacitação dos conselheiros do Instituto para o processo de conquista 

da Certificação Profissional AMBIMA – Série 10 (CPA-10) e também com o objetivo de 

disseminar o conhecimento sobre as competências dos conselheiros no Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS. A conselheira ainda pontuou que a proposta da formação dos 

conselheiros pelo CABOPREV já havia sido tema de pauta de reuniões anteriores. Logo após, 

Joseilda Barboza questionou como será realizado o aconselhamento da admissão e demissão dos 

funcionários do CABOPREV durante a pandemia, visto que a referida competência faz parte das 

atribuições do Conselho Administrativo, de acordo com as determinações presentes na Lei 

Municipal Nº3.342. Respondendo ao questionamento, Albérico Rodrigues apontou que para obter 

o documento sobre acompanhamento da movimentação do quadro de funcionários do 

CABOPREV, a conselheira deverá realizar o requerimento, por meio de ofício, solicitando 

formalmente com protocolo de data de emergência ao presidente do Conselho Administrativo, 

para que seja encaminhada ao Instituto, que ficará responsável pela entrega da documentação ao 

Conselho. Sobre os cursos preparativos, o diretor da autarquia alegou que serão realizadas 

capacitações sobre os regulamentos pertinentes aos investimentos e sobre o papel dos conselheiros 

com Adilson Carlos, presidente da Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Própria 

(APEPP). Em seguida, Albérico Rodrigues também sugeriu um curso de formação sobre 

investimentos nos RPPS. Finalizado o tema em evidência, o conselheiro Ângelo Gambôa sugeriu 

que nas próximas reuniões os presidentes dos conselhos realizassem uma apresentação em formato 

de slide para expor os pontos de pauta, facilitando a orientação dos temas pelos demais 

conselheiros. O conselheiro também informou sobre a Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020, 

que estabelece a obrigatoriedade da certificação dos conselheiros, alegando que ainda falta a 

definição por parte do Ministério da Economia (Secretaria Especial da Previdência e Trabalho) de 

quais tipos de certificações serão válidas, e em seguida, sugeriu algum curso virtual da empresa 

LEMA Economia & Finanças. Concluídos os apontamentos, o presidente do Conselho Fiscal, 

Sandro Gomes, realizou a leitura do decreto de formação dos membros, mencionado o órgão que 

cada integrante representa. O presidente também apresentou a competências dos conselheiros 

fiscais. Retomando o assunto já citado sobre a portaria Nº 9.907, Lucas Barros reforçou a 

explanação do conselheiro Ângelo e  
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afirmou que o Ministério da Economia está trabalhando para determinar certificações específicas 

para os membros dos conselhos, e que essa exigência passará a valer a partir de janeiro de 2022. 

O assessor especial do CABOPREV registrou ainda que esses cursos de aperfeiçoamento devem 

ocorrer de modo independente dessa obrigatoriedade. Finalizado o assunto, o presidente do 

conselho administrativo seguiu para o próximo ponto de pauta: a metodologia das reuniões dos 

Conselhos, ficando deliberado pelos conselheiros que as reuniões deverão ser realizadas 

separadamente (Conselho Fiscal/Administrativo), sendo um calendário diferente para cada órgão. 

A respeito do cronograma de reuniões anuais do Conselho Administrativo, Joseilda Barboza 

sugeriu que fosse escolhida a última sexta-feira de cada mês, às 8 horas e 30 minutos, devido à 

existência de outras eventualidades que impossibilitam a presença de alguns membros do conselho 

nos outros dias da semana, sendo iniciado o calendário a partir do dia 31 de março. Já os 

participantes do Conselho Fiscal deliberaram que as datas de reuniões seriam ocorridas nas 

primeiras sextas-feiras mensais, às 14 horas. Ao final da reunião, as conselheiras Joseilda Barboza 

e Nerluce Campos sugeriram a realização de uma reunião extraordinária para tratar sobre o 

processo de resgate dos valores investidos nos fundos Terra Nova com a participação da 2ª 

Promotora de Defesa da Cidadania (PJDC) – Cabo de Santo Agostinho, do Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE), Alice de Oliveira Morais, e do advogado responsável pelo acompanhamento 

dos fundos desenquadrados, Jalígson Hirtácides. Sobre o tema, o assessor especial do 

CABOPREV, Lucas Barros, apontou que a construção dessa pauta já estava sendo elaborada 

anteriormente pelo diretor-presidente do Instituto e que essa reunião será convocada em breve por 

Albérico Rodrigues para a apresentação do planejamento estratégico do Instituto e das 

consequências dos mencionados investimentos na avaliação atuarial do CABOPREV. O assessor 

ainda afirmou que esse momento será conduzido pelo consultor do Instituto, o atuário Luiz Cláudio 

Kogut, que recentemente concluiu um estudo sobre os impactos dos fundos Terra Nova na 

avaliação atuarial da autarquia. Não havendo mais nada a ser tratado, os presidentes dos conselhos 

agradeceram a participação de todos e deram por encerrada a reunião, às 16 (dezesseis) horas, 

sendo lavrada a presente Ata, assinada e aprovada pelos membros dos Conselhos de Administração 

e Fiscal do CABOPREV.   
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