
 

 

 

 

 

ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h30 (catorze horas e trinta 

minutos), reuniu-se em reunião ordinária o Conselho Fiscal do CABOPREV, através da plataforma 

Google Meet. Havendo quórum suficiente de no mínimo 3 (três) membros, de acordo com as normas 

do Conselho Fiscal, conforme § 1º, Art. 6º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, estiveram 

presentes o presidente do conselho, Sandro Gomes, e os demais membros: Jacqueline Amancio, 

Valéria Oliveira, Nerluce Campos e Rufino Manoel. De início, Sandro Gomes, realizou a leitura dos 

pontos de pauta que seriam apresentadas na sessão: 1- Memória da reunião anterior, ocorrida em 

conjunto com o Conselho de Administração; 2- Certificação do PRÓ-GESTÃO RPPS, entre outras; 

3- Informes gerais; 4- Avaliação e discussão sobre a prestação de contas do CABOPREV (2020), 

exibida na última quarta-feira (05/05), de forma virtual, durante a reunião com a Câmara do Cabo de 

Santo Agostinho e 5- Formulação de perguntas para a reunião extraordinária, que acontecerá 

virtualmente no dia 12 de maio de 2021, às 10 horas, onde será exibida a prestação de contas dos 

resultados orçamentários e administrativos da gestão do instituto, do ano de 2020 para os Conselhos 

de Administração e Fiscal. De início, o presidente do conselho, seguiu para o primeiro ponto de pauta 

da sessão, relembrando os assuntos debatidos na última reunião dos conselhos de administração e 

fiscal, ocorrida virtualmente no dia 31 (trinta e um) de março, dando foco nas atribuições/deveres dos 

integrantes do Conselho Fiscal (titulares e suplentes). Em seguida, Sandro Gomes destacou sobre os 

últimos títulos de reconhecimento obtidos pelo CABOPREV e afirmou que a informações sobre a 

certificação do Instituto no Pró-Gestão RPPS e classificação no Indicador de Situação Previdenciária 

(ISP-RPPS), obtidas pelo CABOPREV entre outubro e novembro de 2020, encontram-se disponíveis 

no site da autarquia: www.caboprev.pe.gov.br. Seguindo o próximo ponto de pauta, o presidente do 

Conselho abriu espaço para que os conselheiros comentassem sobre a reunião de prestação de contas, 

ocorrida no dia 5 (cinco) de maio. Aproveitando o momento, a conselheira Jacqueline Amancio 

questionou se o Instituto possui o quantitativo de pessoas que faleceram em função da COVID-19. 

Sobre o tema, o gerente administrativo do CABOPREV, Ângelo Gâmboa, que estava presente à 

sessão como ouvinte, informou que em determinados casos, o Instituto não recebe o óbito, alegando  

D4Sign bb4304b8-e625-4baf-a5ff-6f8af18fb27d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

ainda que a causa da morte não é parâmetro para registro de fins financeiros e atuariais. Voltando ao 

tema a respeito da reunião de prestação de contas, a conselheira Jacqueline declarou que não entendeu 

por qual motivo os conselheiros participaram da reunião com a Câmara apenas como ouvintes, sem 

a possibilidade de interagir na videoconferência. Sobre o questionamento, Ângelo Gâmboa explicou 

que a prestação de contas foi realizada pela Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, tendo 

como atores os vereadores do Município, diferente do que seria uma audiência pública, que é quando 

existe a participação e interação ativa de toda a população. Em seguida, o gerente administrativo 

financeiro comunicou sobre a reunião que acontecerá no dia 12 (maio), na qual será apresentada a 

prestação de contas do Caboprev, referente ao exercício do ano de 2020, para que sejam solucionadas 

eventuais dúvidas dos conselheiros de administração e fiscal do instituto. Ainda sobre a sessão de 

prestação de contas, a conselheira Jacquelique Amancio solicitou o envio de um arquivo legível do 

relatório jurídico apresentado pelo advogado responsável pela recuperação dos investimentos do 

CABOPREV, Jalígson Hirtácides, durante a mencionada reunião. Em seguida, o gerente 

administrativo financeiro, Ângelo Gâmboa, se prontificou para enviar o arquivo para todos os 

membros do Conselho. Finalizado o tema, a conselheira Nerluce Campos relembrou sobre a sugestão, 

apontada na reunião passada, de que o CABOPREV deveria realizar 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. Logo após, a conselheira contestou que a reunião de 

apresentação da prestação de contas, referente ao exercício do ano de 2020 do CABOPREV, deveria 

ter sido realizada inicialmente para os Conselhos (Administrativo e Fiscal), reforçando a 

responsabilidade dos conselheiros também no conhecimento sobre as ações do instituto. Em seguida, 

Nerluce Campos apontou sobre o prejuízo de R$ 53 milhões em função dos investimentos “Terra 

Nova”, apontado em dezembro do mesmo ano, questionando se nesse cálculo foi levada em 

consideração a possibilidade de rendimentos caso a quantia estivesse aplicada em fundos de 

investimento seguros. Concluído o assunto, Nerluce Campos comunicou que os conselheiros devem 

continuar o trabalho de análise das receitas e despesas do CABOPREV. Na ocasião, a conselheira 

sugeriu que a primeira reunião para essa finalidade fosse realizada antes da reunião ordinária, que de 

acordo com o calendário, ocorre na primeira sexta-feira mensal.  
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Após sugestões de datas, o Conselho deliberou que a primeira reunião extraordinária ocorrerá na 

quinta-feira, dia 20 (vinte) de maio, às 9h, na sala de reuniões do Anexo do Instituto. Após a 

concordância unânime para a realização dessa sessão extraordinária, a conselheira Nerluce 

Campos sugeriu ao CABOPREV a disponibilização de cópias do material impresso, referente as 

receitas e despesas da autarquia, no primeiro semestre do ano de 2021, para serem entregues aos 

integrantes do Conselho. Sugestão essa, que foi aprovada por todos os membros do conselho 

presentes. Finalizado o assunto, o conselheiro Rufino Manoel afirmou que apresentou dificuldades 

para o entendimento dos conteúdos técnicos abordados no relatório de investimentos de dezembro 

de 2020, que foi apresentado na reunião de prestação de contas do Instituto aos vereadores 

municipais. Aproveitando o comentário, o conselheiro relembrou a respeito da proposta de 

disponibilização de um curso na área de mercado financeiro para os conselheiros do Instituto. Não 

havendo mais nada a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, às 

16h, sendo lavrada a presente Ata, aprovada e assinada pelos membros dos Conselhos de 

Administração do CABOPREV. 
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