
 

 

 

 

ATA Nº 04/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho 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, Ivanildo Germano, Joseilda 

Barboza e Tathiana Lemos. Além dos membros do Conselho Fiscal: Flávio França, Jacqueline 

Amancio, Valéria Oliveira e Rufino Manoel. De início, o presidente do conselho administrativo, 

Uratanairdes Maia, agradeceu a presença de todos e salientou que essa sessão estava marcada para 

ocorrer no dia 8 de julho, porém não aconteceu devido à falta de quórum, e por isso, foi adiada para 

a presente data. Em seguida, o presidente do Conselho Administrativo, Uratanairdes Maia, 

introduziu o tema de pauta da reunião: Apresentação, estudo e debate sobre o Planejamento 

Estratégico do CABOPREV, que será realizada pelo assessor especial do Instituto, Lucas Barros. 

Em seguida, o presidente do conselho passou a palavra para o diretor-presidente do Instituto, 

Albérico Rodrigues, que declarou que o planejamento estratégico do Instituto CABOPREV foi 

elaborado e construído com base nas determinações da Secretaria da Previdência, sendo a 

configuração do novo documento diferente do último, anteriormente chamado de “PREVIPLAN” 

(Plano de Previdência), realizado para o exercício do ano de 2020. Logos após, o gestor passou a 

palavra para Lucas Barros, o qual deu início à explanação sobre o Planejamento Estratégico do 

Instituto. Na primeira etapa, o assessor especial explicou sobre com funciona o Programa de 

Certificação e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão), da Secretaria da Previdência. Nesse 

momento, foi destacado os principais objetivos e características do programa, regulamentado pela 

Portaria MPS nº 185/2015. Em seguida, Lucas Barros destacou os pilares: controle interno, 

governança corporativa e educação previdenciária, que envolvem as 24 ações apontadas como 

requisitos do Pró-gestão, salientando que o planejamento é um dos itens presentes no pilar de 

Governança Corporativa. Diante disso, o RPPS deve incorporar o planejamento Estratégico ou 

Plano de Ação em suas atividades, e esse documento deve ser elaborado e vigorar no período de 4 

(quatro) anos. O Assessor destacou que o último PREVIPLAN, idealizado para o exercício de 2020, 

não atendia às normas da Secretaria da Previdência. Logo em seguida, Lucas Barros expôs aos 

conselheiros o novo plano de ação que foi elaborado seguindo às determinações da Secretaria da 

Previdência e deverá ser concluído pela gestão da autarquia em conjunto com os  
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Conselhos (Administrativo e Fiscal). Em um determinado momento, a conselheira Joseilda Barboza 

alegou que os conteúdos sobre algumas ações que estão descritas no PREVIPLAN deveriam ser 

removidos no novo planejamento. Logo em seguida, o diretor-presidente destacou ainda que o novo 

norte para a construção da Lei Orçamentária Anual (LOA) estará presente no novo planejamento 

estratégico do Instituto. Em seguida, Lucas Barros reforçou que no citado documento alguns itens 

não estão presentes por se tratar de uma adequação às normas da Secretaria da Previdência. Ele 

explicou ainda que, em janeiro de 2021, foi solicitado aos servidores do Instituto, informações a 

respeito das ações dos setores do CABOPREV. Lucas Barros explicou também que, o mencionado 

planejamento, previsto para ser seguido durante quatro anos (2021-2025) pode ter seu conteúdo 

alterado através da sugestão dos membros dos conselhos, inclusive havendo a alteração do período 

em que ele será vigente. Em um momento seguinte, o assessor salientou que o Caboprev não atendeu 

o nível II do Pró-Gestão devido ao não cumprimento de algumas ações que eram obrigatórias para 

obter essa classificação. Em seguida, após a exposição da planilha do planejamento estratégico, a 

conselheira Jacqueline Amancio sugeriu que houvesse um maior detalhamento de periodicidade das 

ações com a inserção de uma coluna indicando os meses para a conclusão final das tarefas listadas. 

A conselheira também sugeriu que a revisão do planejamento ocorresse semestralmente e não 

anualmente como foi sugerido pelo manual do Pró-Gestão. Logo após, o conselheiro Flávio França 

questionou se o debate a cerca do documento é focado em todas as ações do Instituto ou apenas 

naquelas obrigatórias para o Pró-Gestão, e perguntou, em seguida, a respeito do que faltou ser 

cumprido para que o RPPS conquistasse uma melhor classificação no programa da Secretaria da 

Previdência. Por sua vez, Lucas Barros explicou que durante a presente videoconferência seria 

discutido apenas um entre os 24 itens exigidos pelo Pró-Gestão. O assessor ressaltou que o conteúdo 

disposto na lei do CABOPREV não está de acordo com a determinação do item 3.2.15, referente às 

informações a cerca dos períodos de mandato, representação e recondução dos membros da diretoria 

executiva e dos conselhos (administrativo e fiscal). Em um momento seguinte, a conselheira 

Jacqueline Amancio parabenizou a ideia de ser realizado um seminário sobre educação financeira, 

referindo-se à um dos tópicos descritos no planejamento. Logo após, a conselheira Joseilda Barboza 

comentou que as deliberações realizadas na última Conferência do CABOPREV, em 2019, 

deveriam também ser incluídas neste planejamento estratégico. Completando a ideia de Joseilda 

Barboza, a conselheira Jacqueline Amancio sugeriu que fosse verificada a possibilidade de 

realização da nova conferência, pois levando em consideração o fato desse evento ser bienal, o 

próximo deveria acontecer ainda no decorrer de 2021. Em seguida, Lucas Barros declarou que irá 

realizar a pesquisa sobre as deliberações que foram definidas na eventualidade. Ao final dos 

apontamentos, a conselheira Joseilda Barboza questionou sobre o ponto de pauta que não foi 

abordado na última reunião dos conselhos, sobre o demonstrativo do quadro funcional do 

CABOPREV. Logo em seguida, Lucas Barros, apresentou os quantitativos e a relação nominal dos 

funcionários cedidos, comissionados, estagiários e contratos.  
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Sobre o tema, a conselheira Joseilda Barboza questionou quando será realizado um concurso público 

no Instituto.  Em seguida, o gestor Albérico Rodrigues explicou que, na nova lei da autarquia, a 

ideia é realizar o concurso do Caboprev mantendo os servidores efetivos no Instituto e definindo 

vagas para determinadas funções. Em seguida, Joseilda Barboza indagou qual o formato dos 

contratos vigentes no Instituto. Sobre o tema, Lucas Barros esclareceu que os contratos são de dois 

anos podendo ser renovado por mais dois. Aproveitando o momento, o conselheiro e também 

gerente administrativo financeiro da autarquia, Ângelo Gambôa, alegou que o Instituto já solicitou 

servidores da Prefeitura Municipal, o que não foi efetuado por parte da administração do Cabo de 

Santo Agostinho. O conselheiro informou ainda que os contratos são fundamentados no art. 4º da 

Lei Municipal 1.771/1997, com a nova redação da Lei Municipal n° 1.1996/2001, e salientou que 

apenas os funcionários contratados por meio da empresa terceirizada no Instituto é que possuem 

carteira assinada, já que essas contratações específicas não foram elaboradas pelo CABOPREV. 

Logo em seguida, Albérico Rodrigues destacou que o RPPS necessita da base de dados dos novos 

servidores da Educação, Saúde e Guardas para que seja possibilitada a atualização da base de dados 

para a realização do cálculo atuarial do Instituto. Sobre o assunto, a conselheira Italy Vivane 

declarou que como servidora da administração do Municipal fará o reforço à secretária executiva de 

administração e recursos humanos, Mariane Alves dos Santos, para solicitar a captação dos dados 

dos novos servidores. A conselheira sugeriu ainda que fosse realizada uma nova reunião entre os 

representantes da secretaria e o CABOPREV, que deverá levar em mãos o requerimento por meio 

de ofício. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal, Sandro Gomes, solicitou ao presidente do 

Instituto que houvesse uma reunião com a participação de uma pessoa responsável para solucionar 

dúvidas dos conselheiros com relação à LOA, e logo após, informou sobre os próximos eventos da 

APEPP e da ANEPREM, que acontecerão nos dias 23 e 24 de agosto, em Petrolina (PE); 04 a 06 de 

outubro, em Caruaru (PE) e no período de 29/11 a 01/12 em Ipojuca (PE). O presidente do conselho 

fiscal também solicitou que houvesse uma reunião com a secretária de gestão, Mariane Santos, 

relacionada ao pagamento da licença prêmio aos servidores aposentados. Sobre o tema, o 

conselheiro Ângelo Gambôa informou que essa relação de informações pode ser elaborada pela 

administração por meio de requisição do Sindicato dos Trabalhadores Público Municipais do Cabo 

de Santo Agostinho (SINTRAC). A respeito da situação, a conselheira Joseilda Barboza salientou 

que como diretora do Sindicato dos professores do Cabo de Santo Agostinho (SINPC) obteve essa 

relação através de reuniões e solicitações à administração do Município. Ao final da sessão, o 

conselheiro Flávio França solicitou que fosse impresso os materiais das reuniões com antecedência 

para serem entregues aos conselheiros nas próximas reuniões. Finalizadas as deliberações, e não 

havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente do conselho administrativo, Uratanairdes 

Maia, deu por encerrada a reunião, às (doze horas) 12h, sendo lavrada a presente Ata, aprovada e 

assinada pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do CABOPREV.  
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