
 

 

 

 

ATA Nº 03/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h (nove horas), 

reuniram-se, em reunião extraordinária, os Conselhos Administrativo e Fiscal do CABOPREV, 

através da plataforma Microsoft Teams. 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), os demais 

membros do Conselho Administrativo: Ângelo Gambôa, Italy Vivane, Edmilson Araújo Morais, 

Joseilda Barboza e Maria Piedade Marques. Além dos membros do Conselho Fiscal: Arthur de 

Melo, Flávio França, Rufino Manoel e Nerluce Campos. O encontro foi realizado tendo como 

finalidade a continuação da reunião realizada no dia 10 de junho, que primeiramente havia sido 

marcada para o dia 15 de junho, às 9h, e por falta de quórum suficiente, foi adiada para a presente 

data. Para realizar as explanações necessárias sobre o CABOPREV estiveram presentes, o diretor-

presidente do Instituto, Albérico Rodrigues, o gerente administrativo financeiro e conselheiro, 

Ângelo Gambôa. Além da equipe de atuária/investimentos, representado por Rodolpho Malafaia e 

da jornalista do setor de comunicação, Thatiany Lucena. De início, o presidente do Conselho 

Administrativo, Uratanairdes Maia, apresentou os pontos de pauta da reunião: 1- Estrutura 

Administrativa do Caboprev; Obrigações do Instituto; Informações a SIRPPS/SPREV; 3- 

Setores do Caboprev; 4- Arrecadação, folha de pagamento e investimentos e 5- Equilíbrio 

atuarial do CABOPREV. Em seguida, o presidente do conselho fiscal, Sandro Gomes, ressaltou a 

relevância do encontro virtual para dar continuidade aos debates que foram iniciados no dia 10 de 

junho sobre os setores do Instituto e as principais obrigações administrativas do RPPS. Logo após, 

os presidentes passaram a palavra para o diretor-presidente do CABOPREV, Albérico Rodrigues, 

que agradeceu a participação de todos e destacou a importância da modalidade de reunião virtual, 

visto que esse é o meio mais viável e seguro diante da pandemia da COVID-19. De início, o 

conselheiro Ângelo Gambôa iniciou a abertura da apresentação recapitulando, que na reunião 

passada, a equipe do CABOPREV apresentou as atribuições da gerência de benefícios (setor 

jurídico), os trabalhos desenvolvidos pela assessoria especial e as obrigações administrativas do 

RPPS. Em seguida, destacou a relevância dessa segunda parte da reunião, na qual será explicas as 

atribuições da equipe de atuária/investimentos e demais setores do instituto. Iniciando os 

apontamentos do primeiro bloco da sessão, Rodolpho Malafaia introduziu a explanação sobre a 

importância do equilíbrio financeiro e atuarial para o RPPS e as atribuições do atuário, que é o 

profissional responsável pelo acompanhamento da evolução do passivo do plano de previdência 

pela na análise 
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das bases de dados de cada órgão vinculado ao Instituto para a elaboração de estudos de avaliação 

atuarial tendo como missões alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. No caso do 

CABOPREV, o setor de atuária trabalha em conjunto com o consultor atuarial, Luiz Cláudio Kogut, 

em concordância com a Portaria Nº 464/2018 do Ministério da Fazenda, por meio da qual é 

estabelecida que a Base Cadastral utilizada na avaliação atuarial do RPPS deverá ser encaminhada 

à Secretaria de Previdência (SPREV). Em seguida, Rodolpho Malafaia destacou também a 

importância do censo previdenciário no RPPS, ação que tem como objetivo alimentar fielmente a 

base de dados dos servidores do Município. Em seguida, ressaltou também o trabalho da equipe 

junto à folha de pagamentos da autarquia, em que é analisado se os valores dos recolhimentos 

condizem com o que é pago nas aposentadorias. Após a apresentação sobre o setor atuarial, 

Rodolpho Malafaia deu início à exposição sobre o setor de investimentos da autarquia, que tem 

como função traçar os melhores caminhos para obter uma maior rentabilidade dos recursos do 

Instituto. O setor atua dando suporte e qualidade nas informações que são repassadas para Comitê 

de investimentos do CABOPREV. Logo após, Rodolpho Malafaia, destacou que um dos maiores 

desafios da área é o atingimento da meta atuarial, que é definida anualmente, através da política de 

investimentos, realizada em parceria com o consultor atuarial Cláudio Kogut. Em seguida, o 

representante do setor apresentou também a ferramenta SIPREV, plataforma gratuita de gestão de 

informações referentes aos servidores públicos, ativos, aposentados, pensionistas, beneficiários e 

dependentes nos Municípios que possuem Institutos de Previdência. Finalizada a apresentação, o 

diretor-presidente do CABOPREV, Albérico Rodrigues, afirmou que é essencial a participação do 

setor de atuária no debate sobre a reforma da previdência no Município. Em um momento seguinte, 

o conselheiro Ângelo Gambôa abriu espaço para questionamentos dos conselheiros sobre a 

explanação. Primeiramente, Nerluce Campos, questionou sobre a reforma da previdência e se a 

possível introdução do plano de cargos e carreiras no Cabo irá interferir na aposentadoria futura dos 

aposentados. De acordo com o tema, Rodolpho Malafaia reforçou que todos os conselheiros estão 

convidados pelo CABOPREV para participarem dos debates a cerca da reforma da previdência no 

Município. Voltando à temática sobre as demandas do setor atuarial, a conselheira Joseilda Barboza 

questionou qual a previsão para que o Instituto continue alcançando o equilíbrio atuarial, sugerindo 

ainda que houvesse um grupo de estudo para o debate com relação a construção da minuta da 

legislação do CABOPREV semanalmente, evidenciando a importância do alinhamento do 

documento às diretrizes da legislação federal. A conselheira relembrou ainda que foi deliberada uma 

comissão durante a 7ª Conferência de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho 

tendo como objetivo a participação no desenvolvimento da mencionada Lei. Em seguida, Albérico 

Rodrigues concluiu que esse trabalho deve ser feito de modo uniforme e com a união dos poderes 

Executivo/Legislativo junto à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho para aumentar as chances da 

aprovação do documento na 
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Câmara municipal. Em seguida, Rodolpho Malafaia acrescentou que o setor se coloca à disposição 

dos conselheiros para dar suporte ao grupo de trabalho nas demandas que forem referentes aos 

âmbitos de atuária e investimentos e destacou que uma das maiores dificuldades observadas pela 

equipe de atuária é a falta de informações cadastrais dos servidores da ativa para incluir no SIPREV, 

por exemplo, dados de reajustes salariais. O atuário ressaltou que é necessário que o RPPS possua 

dados atualizados para permitir que sejam analisados os impactos atuariais reais através dos estudos. 

Em um momento seguinte, Rodolpho Malafaia declarou que, mesmo no atual cenário de prejuízo 

gerado pelo “Terra Nova”, o instituto ainda possui superávit atuarial. Foi destacado por ele que o 

setor juntamente com o comitê de investimentos do CABOPREV está solicitando um estudo sobre 

o possível impacto no cálculo do equilíbrio atuarial caso o instituto perca os 19 milhões que ainda 

estão presentes nos investimentos desenquadrados na carteira. Rodolpho Malafaia explicou ainda 

que, diante da meta atuarial de 5,4%, o CABOPREV solicitou ao consultor atuarial, Luiz Cládio 

Kogut, um estudo de cenário sobre o valor do superávit atuarial, que devido a queda causada pela 

desvalorização do “Terra Nova” no início do ano, ficou no valor de R$ 35.390.000,00 (trinta e cinco 

milhões e trezentos e noventa mil reais). Caso o valor referente aos fundos “estressados” não seja 

recuperado, o superávit cairá para a quantia de R$ 16.000.00,00 (dezesseis milhões). Com relação 

ao contexto esperado para os próximos anos, Rodolpho Malafaia alertou ainda que existe a 

possibilidade de futuramente o CABOPREV obter um déficit atuarial, caso fique abaixo da meta 

atuarial. Em seguida, o conselheiro Ângelo Gambôa ressaltou a importância do alinhamento entre 

os pilares: cadastral (base de dados correta), legislação e estudo atuarial para que haja o cálculo 

justo através da técnica e da ciência. Logo após, Albérico Rodrigues reforçou que essas informações 

deverão ser fidedignas para que o cenário futuro seja projetado tendo a técnica acima de tudo. Sobre 

o tema, o assessor especial, Lucas Barros, apontou que ainda em 2021 não haverá nenhuma 

modificação em relação ao superávit atuarial. Porém, para que seja possível o estudo de forma 

antecipada para 2022, o consultor atuarial, Kogut, terá que criar alternativas para a mitigação desse 

possível déficit. O assessor destacou também que, não haverá aumento da alíquota para os 

servidores, que atualmente é de 14% e está em consonância com as regras federais de previdência. 

Logo após, a conselheira Nerluce Campos parabenizou a exposição sobre os cenários de previsão 

atuarial em torno dos investimentos “Terra Nova” na carteira do RPPS. Em um próximo momento, 

o conselheiro Ângelo Gambôa, seguiu a apresentação destacando os serviços realizados no 

atendimento do Caboprev, como: pensões por morte, consignado, requerimentos diversos, 

atualização cadastral e prova de vida. Em seguida, explicou sobre o COMPREV, que é um acerto 

de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regimes Próprios de Previdência 

(RPPS). Nesse departamento, os processos (pastas) são enviados para o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), com o objetivo de recuperar as contribuições. Mensalmente o regime 

de origem realiza o pagamento do Pró-Rata ao regime instituidor (CABOPREV). Também foi 

apresentado por ele, os 
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demais setores: contabilidade, no qual são realizados empenhos, liquidações de pagamentos em 

sistema, conciliação, cotações e compras; CPL/Contratos, responsável pela aquisição de bens e 

serviços para o Instituto; Setor de T.I, cujas atribuição são referentes ao suporte e segurança em 

relação a instalação e manutenção de equipamentos de informática, visando a preservação dos dados 

dos servidores contra o ataque de hackers. Ângelo Gambôa também expôs dados sobre o 

quantitativo de pastas dos servidores que se encontram no setor de Arquivo do CABOPREV. Em 

um momento seguinte, a jornalista do setor de Comunicação do Instituto citou os canais de 

atendimento virtual ao servidor aposentado e pensionista e explicou as principais demandas do setor, 

que prezam pelo cumprimento dos princípios da publicidade e da transparência na autarquia. Além 

de mensuração das principais necessidades desse público através das mídias digitais e também no 

campo presencial. A seguir, o conselheiro e gerente administrativo financeiro do CABOPREV, 

Ângelo Gambôa, voltou a explanar sobre a estrutura administrativa do Instituto e demais atribuições 

das gerencias (Benefício e Previdência e Administrativo-Financeiro), além das competências do 

diretor-presidente da autarquia. Logo após, o conselheiro também apresentou sobre as principais 

atribuições do Comitê e Conselhos Administrativo e Fiscal. Ao final, Ângelo apresentou como 

funcionam as movimentações financeiras no RPPS. Além das movimentações de arrecadações, 

licença prêmio, taxa de administração, folha de pagamentos, previdência sobre o teto, redutores, 

imposto de renda – cálculo em folha. Concluindo a apresentação geral, o conselheiro e servidor do 

Instituto enumerou os principais desafios do CABOPREV, tais como: fazer a arrecadação eficiente 

das contribuições e dar tratamento especial a todos os seus beneficiários, principalmente aos 

aposentados e pensionistas. Por sua vez, o diretor-presidente do CABOPREV, Albérico Rodrigues 

parabenizou a apresentação realizada pela equipe do instituto e ressaltou a importância das 

certificações para os conselheiros, a fim de aumentar o nível de conhecimento dos mesmos a cerca 

do sistema previdenciário. Aproveitando o momento de comentários finais, a conselheira Nerluce 

Campos questionou sobre o leilão de dois veículos antigos do instituto que foi realizado no mês de 

junho, assunto que havia sido mencionado anteriormente por Ângelo Gambôa. A conselheira 

declarou que essa ação deveria ter sido comunicada em reunião para os conselheiros do 

CABOPREV, na mesma metodologia que foi feita anteriormente à aquisição da sede própria do 

RPPS. A conselheira pontuou ainda que é competência dos membros dos conselhos estar ciente em 

relação aos bens materiais do Instituto. Em seguida, o diretor-presidente informou que os dois 

automóveis foram leiloados, o que foi arrecadado serviu para custear 50% do valor do novo veículo. 

Destacou em seguida, que a eventualidade foi publicada no portal da transparência do Instituto. 

Completando a explanação, Ângelo Gambôa declarou, que com base na legislação atual do 

CABOPREV, a Lei Municipal 3342, a função do conselho fiscal diz respeito ao acompanhamento 

e “pronunciamento” do conselho sobre a aquisição de bens imóveis de propriedade do Instituto,  
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porém na lei não está presente em que momento isso deverá ser feito. Ainda foi ressaltado por 

Ângelo Gambôa e Albérico Rodrigues que os carros leiloados estavam obsoletos, gerando despesas 

extras na utilização. Sobre o tema, o presidente do conselho Fiscal, Sandro Gomes declarou que 

convocará uma reunião tendo como pauta o mencionado assunto. Por sua vez, a conselheira Joseilda 

Barboza, acrescentou que a deliberação do CABOPREV deveria ter sido registrada em Ata de 

reunião junto aos conselhos. Por fim, a conselheira parabenizou o Instituto pela apresentação e 

questionou como será o andamento dos trabalhos dos conselhos após a discussão dos pontos a serem 

solucionados pelo CABOPREV ao longo da videoconferência. Em seguida, Lucas Barros destacou 

que em breve será marcada uma reunião para a apresentação do planejamento estratégico da 

autarquia. Logo após, o conselheiro Rufino Manoel concordou com o argumento apontado 

anteriormente sobre a aquisição do veículo do instituto. Sobre o tema, o conselheiro Ângelo Gamboâ 

reiterou os argumentos expostos anteriormente afirmando que cabe aos conselhos acompanhar e 

fiscalizar as ações e não atuar no processo de decisão, pois esse é o trabalho do gestor junto com a 

equipe. Em seguida, tanto o conselheiro Ângelo Gamboâ quanto o diretor-presidente, Albérico 

Rodrigues destacaram a importância de haver um cronograma de trabalho com as demandas 

sugeridas pelos conselhos. Em seguida, Ângelo alegou que o conselho deve emitir um documento 

através dos presidentes (administrativo e fiscal) solicitando ao CABOPREV o envio periódico, e 

com uma data limite, das documentações que acharem pertinentes. Ao final da reunião, a conselheira 

Joseilda Barboza questionou acerca do censo previdenciário municipal. A respeito disso, o gestor 

Albérico Rodrigues afirmou que o censo será feito em conjunto com a prefeitura municipal inclusive 

com a força da atuação dos sindicatos. Sobre o assunto, Joseilda Barboza sugeriu ainda que houvesse 

uma reunião entre os conselhos, CABOPREV e governo municipal para tratar sobre o a alimentação 

da base de dados dos servidores. Finalizadas as deliberações, e não havendo mais nenhum assunto 

a ser tratado, às 13h48 (treze horas e quarenta e oito minutos) deu-se por encerrada a reunião sendo 

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

Fiscal do CABOPREV.  
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