
 

 

 

 

ATA Nº 03/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

CABOPREV 

 

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

em sessão ordinária o Conselho Administrativo do CABOPREV, através da plataforma Microsoft 

Teams. 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: Edson Cavalcanti, Tathiana Lemos, Ângelo Gambôa, Joseilda Barboza, Ivanildo 

Germano, Hajime Honda e Italy Vivane. 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 presença de 

todos e apresentou o tema de pauta da reunião: Debate e revisão para conclusão do Planejamento 

Estratégico do Instituto. Logo após, o assessor especial do Caboprev, Lucas Barros, deu as boas-

vindas ao conselheiro Edson Cavalcanti, por esta ser a sua primeira participação em uma reunião do 

Conselho Administrativo do Caboprev. Em seguida, Lucas Barros recapitulou os assuntos que 

foram tratados na reunião extraordinária dos conselhos de Administração e Fiscal, realizada também 

virtualmente, no dia 21 de julho sobre o Planejamento Estratégico do Caboprev e destacou as 

deliberações tomadas no encontro, sendo uma delas a sugestão da conselheira Joseilda Barboza a 

respeito da inclusão das decisões tomadas na última Conferência do Instituto para dar andamento às 

ações de competência da autarquia. Sobre o tema, Lucas Barros salientou que essas deliberações 

foram adicionadas em uma nova versão do planejamento estratégico, sugerindo ainda que, poderia 

encaminhar o mencionado documento, em formato editável, para que os próprios conselheiros 

pudessem realizar as alterações que achassem pertinentes. O assessor informou ainda que não existe 

um prazo pré-determinado para que os membros dos conselhos realizem a conclusão do 

planejamento. Em um momento seguinte, o conselheiro Ângelo Gâmboa propôs que o Conselho 

Administrativo avaliasse a possibilidade de realizar uma reunião para tratar a respeito da Lei de 

Proteção de Dados no âmbito do Instituto Caboprev. O conselheiro e também gerente administrativo 

financeiro da autarquia relatou que o site do instituto já passou por invasão de hackers duas vezes 

em um curto período de tempo, fato que deixa em risco os dados privados de posse da autarquia. 

Ângelo Gambôa também sugeriu que essa ação também fosse inserida no Planejamento Estratégico 

do RPPS. Em seguida, o conselheiro afirmou que a gestão do Caboprev deverá comunicar aos 

conselheiros os planos que ainda não estão descritos no documento, mas que pretende implantar 

dentro do RPPS. Em um segundo momento, o diretor-presidente do Instituto, Albérico Rodrigues, 

destacou a importância da fiscalização das ações presentes no planejamento estratégico pelos 

conselheiros. O gestor declarou que a organização constante do trabalho ajuda tanto no trabalho do 

gestor quanto no acompanhamento da gestão pelos conselheiros.  
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Logo após, retomando o assunto já tratado na sessão, o conselheiro Edson Cavalcanti ressaltou sobre 

a Lei Geral de Proteção de Dados, dando o exemplo de situações empresariais e o perigo de hackers 

roubarem dados de pessoas na internet. Após o tema ser finalizado, Lucas Barros ressaltou a 

importância da realização do “censo previdenciário” no Município e apontou ainda que muitas das 

deliberações tomadas na última Conferência do Caboprev precisam ser debatidas na reforma 

previdência que deverá ocorrer. Em seguida, Albérico Rodrigues salientou que é preciso adequar as 

deliberações, que foram realizadas na última conferência, à realidade previdenciária atual, citando 

a ação de implantação do setor de serviço social no Caboprev, visto que não é competência do 

instituto implementar esse setor na autarquia. Sobre a estrutura do planejamento estratégico, Lucas 

Barros destacou que o grupo de trabalho formado pelos conselheiros e Caboprev deve focar, 

primeiramente, em adequar essas ações levando em consideração o andamento da reforma 

previdenciária no Município, pois muitas dessas deliberações ainda não estão previstas na legislação 

atual do Instituto. Logo após, o presidente do Conselho Administrativo, Uratanairdes Maia, 

registrou a presença do conselheiro Ivaldo Macena, que estava participando da videoconferência 

presencialmente no Instituto. Em seguida, a conselheira Joseilda Barboza sugeriu que houvesse uma 

reunião presencialmente com os conselheiros, tendo como pauta a análise das ações presentes na 

nova formatação do planejamento estratégico. A conselheira também questionou sobre o andamento 

da reforma da previdência municipal. Sobre o tema, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico 

Rodrigues, respondeu que recentemente comunicou ao secretário de gestão do Cabo, Antônio João 

Dourado, a necessidade de incluir nesse debate sobre a mencionada reforma, os atores dos sindicatos 

municipais. O gestor ainda ressaltou a importância do desenvolvimento da nova Lei do Caboprev 

sob o olhar coordenado dos sindicatos, da gestão municipal e da gestão do RPPS. Nesse sentido, o 

diretor-presidente informou ainda que está trabalhando para que haja a primeira reunião com a 

gestão. Sobre o assunto, Joseilda Barboza, evidenciou que é necessário que os conselheiros do 

Instituto estudem o conteúdo presente na lei atual do Caboprev para ter maior propriedade e 

conhecimento para argumentar sobre a legislação diante dos debates com o governo municipal. 

Finalizado o tema, a conselheira Joseilda Barboza retomou o assunto a respeito da reunião 

presencial, convocando a sessão para a próxima quarta-feira, no dia 4 de agosto, às nove horas, no 

Sindicato dos Professores do Cabo de Santo Agostinho – SINPC. Em seguida, ficou deliberado que 

Lucas Barros iria enviar para os conselheiros o novo documento do planejamento estratégico com 

as últimas alterações sugeridas pelos membros dos conselhos. Sobre o agendamento da mencionada 

reunião, todos os conselheiros confirmaram a presença ao encontro. Em um momento seguinte, 

Joseilda Barboza questionou se poderia ser inserida no planejamento uma coluna com os valores 

das ações já presentes na planilha.  
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A cerca da dúvida, Lucas Barros, destacou que independente dos tópicos abordados no planejamento 

estratégico, é na Lei Orçamentária que deve estar presentes os valores referentes às ações. O assessor 

sugeriu ainda que seria mais interessante que houvesse a criação de um documento à parte para que 

fossem inseridas as informações sobre os valores das atividades presentes no planejamento. Ao final 

da reunião, Joseilda Barboza questionou se existe uma previsão para da obrigatoriedade da prova 

de vida do Caboprev. Sobre o questionamento, Albérico Rodrigues explicou que foi enviado um 

ofício para o jurídico da prefeitura do Cabo solicitando a volta da comprovação de vida ao 

atendimento do Instituto por meio de agendamento prévio. Finalizadas as deliberações, e não 

havendo mais nenhum assunto a ser tratado, às 10 (dez) horas deu-se por encerrada a reunião sendo 

lavrada a presente Ata, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração do 

Caboprev.  
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