
 

 

 

ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO CABOPREV 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9h (nove horas), reuniu-se 

em reunião ordinária o Conselho Administrativo do CABOPREV, através da plataforma Google 

Meet. Havendo quórum suficiente de no mínimo 4 (quatro) membros, de acordo com as normas 

do Conselho Administrativo, estiveram presentes o presidente do conselho Uratanairdes Maia e os 

demais membros: Joseilda Barboza, Tathiana Lemos, Ângelo Gambôa, Italy Vivane, Ivaldo 

Macena e Ivanildo Germano. Também marcaram presença no encontro virtual o diretor-presidente 

do Instituto, Albérico Rodrigues e o assessor especial, Lucas Barros. De início, o presidente do 

Conselho Administrativo do CABOPREV, Uranatairdes Maia, agradeceu a todos os presentes ao 

encontro e realizou a leitura da Ata da última reunião ordinária conjunta dos Conselhos de 

Administração e Fiscal, realizada virtualmente no dia 31 (trinta e um) de março. Após a 

apresentação das deliberações apontadas no documento, a conselheira Joseilda Barboza reforçou 

a sugestão realizada por ela na mesma reunião, sobre o oferecimento de uma palestra pelo 

CABOPREV acerca do papel do conselheiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) por 

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

(APEPP). Sobre o tema, o diretor-presidente do instituto, Albérico Rodrigues, também presente 

na reunião, declarou que já havia feito o convite para o representante da associação, e que falta 

apenas a definição de uma data para a palestra. Em seguida, o gestor comunicou que o 

CABOPREV realizará uma prestação de contas, no dia 5 de maio, às dez horas, em formato de 

reunião virtual, que será transmitida ao vivo através do canal do Youtube da Câmara Municipal 

para apresentação dos resultados orçamentários da gestão, avaliação atuarial do CABOPREV, e 

os resultados dos investimentos na carteira do instituto com a participação da equipe interna do 

Instituto, formada pelo gestor do Instituto, Albérico Rodrigues, setor de atuária-investimentos e o 

assessor especial, Lucas Barros. Além do consultor jurídico responsável pelo acompanhamento da 

recuperação dos recursos, Jalígson Hirtácides, e o consultor atuarial do Caboprev, Luiz Cláudio 

Kogut. Em seguida, o gestor destacou que após essa reunião, os Conselhos de Administração e 

Fiscal do CABOPREV 
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realizarão uma reunião extraordinária para debater o que foi apresentado na prestação de contas. 

Esse encontro solicitado pelos conselheiros deverá acontecer também virtualmente no dia 12 de 

maio, às 10h (dez horas). Finalizado o assunto, o presidente do conselho Uratanairdes Maia 

apresentou os demais pontos de pauta que serão debatidos na sessão: Papel dos Conselhos e 

Definição dos trabalhos; 2- Discussão e deliberação sobre a prestação de contas do Caboprev, que 

acontecerá no dia 05 de maio de 2021; 3-  Discussão e deliberação sobre a reunião extraordinária, 

a respeito dos investimentos “Terra Nova”, que acontecerá no próximo dia 12 de maio de 2021, 

conforme solicitação, durante a primeira reunião dos Conselhos. Em seguida, a conselheira 

Joseilda Barboza reforçou sobre o parágrafo III do Artigo 20 da lei do CABOPREV, que dispõe 

sobre as atribuições do Conselho Administrativo da autarquia: aconselhar a admissão, demissão, 

promoção e movimentação de funcionários; destacando também o parágrafo VI da mesma 

legislação, sobre o pronunciamento do conselho sobre a alienação de bens imóveis de propriedade 

do CABOPREV. Aproveitando o tema, a conselheira questionou se a Prefeitura está repassando 

os valores dos alugueis da Escola de Música e da antiga sede do CABOPREV, perguntando 

também sobre o aluguel da antiga sede, de propriedade do Instituto. Nessa ocasião, foi levantada 

a possibilidade de ser apresentado um relatório sobre as demandas administrativas referentes ao 

instituto nas próximas reuniões extraordinárias do Conselho Administrativo para facilitar os 

trabalhos de competência do referido órgão colegiado. Após a declaração, foi deliberado pelos 

conselheiros que em uma próxima reunião extraordinária será tratada a pauta a respeito do 

acompanhamento do quadro atual de funcionários do Instituto, solicitação reforçada pela 

conselheira Joseilda Barboza também em reuniões anteriores. Em seguida, a conselheira Tathiana 

Lemos questionou sobre a aquisição da nova sede do Instituto, visto que o acompanhamento dessa 

aquisição é uma função de responsabilidade do Conselho. Sobre o apontamento, o gestor explicou 

o histórico sobre a escolha do local pela comissão da aquisição do imóvel, que na época, foi 

formada por integrantes do Conselho de Administração e Fiscal. Em seguida, o diretor-presidente 

afirmou ainda que o andamento da reforma da casa foi adiado em função das determinações de 

restrições sociais devido à pandemia causada pela COVID-19. Em um momento seguinte, 

respondendo ao questionamento  
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feito anteriormente por Joseilda Barboza, o assessor especial, Lucas Barros,  alegou que ambos os 

aluguéis dos imóveis de propriedade do CABOPREV pagos pela prefeitura são originados do 

fundo previdenciário (capitalizado) da autarquia, nos valores de R$ 3.373,64 (três mil, trezentos e 

setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) pela escola de música e R$ 2,607,65 (dois mil, 

seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente à antiga sede do CABOPREV. Após 

as mencionadas explicações, a conselheira Joseilda Barboza também questionou sobre o aluguel 

da sala localizada no prédio anexo ao CABOPREV. Respondendo à indagação, Albérico 

Rodrigues explicou que a sala continua alugada, pois o local ainda é utilizado para a realização de 

reuniões internas. Finalizados os pontos de pauta da reunião ordinária, a conselheira Joseilda 

Barboza solucionou uma dúvida com o membro do conselho e também gerente administrativo 

financeiro da autarquia, Ângelo Gambôa, quanto aos repasses de alguns servidores e o mesmo fez 

os devidos esclarecimentos solicitados. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente do 

conselho de administração deu por encerrada a reunião, às 10h30, sendo lavrada a presente Ata, 

assinada e aprovada pelos membros dos Conselhos de Administração do CABOPREV. 
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 27 de julho de 2021, 14:04:54

BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta 9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:
suporte@gocontratos.com. REMOVEU o signatário macenaferreirai@gmaill.com - DATE_ATOM:
2021-07-27T14:04:47-03:00

Hash do documento original
(SHA256):05557873f9292e89fdcabf435bc216f21a58f30a55359742e439c217962f52a1
(SHA512):5dcdf24ff86ac27b6fbd766395108bac565fb20d106524e56a08a5b559dd7deb6c1c1ecaf29c5fdda4c23bf037608b9ec9bd19df8e8449c1340b353c82a81223

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2021-07-27T14:05:08-0300




