
 

 

 

 

ATA Nº 04/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO CABOPREV 

 

Aos (treze) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h (dez horas), reuniu-se 

em sessão extraordinária o Conselho Administrativo do Caboprev, na sala de reuniões do Sindicato 

dos Professores do Cabo de Santo Agostinho – SINPC, localizado na Rua Historiador Israel Felipe, 

251, Santo Inácio. De início, o presidente do conselho, Uratanairdes Maia, agradeceu a presença 

de todos e apresentou a pauta da reunião: Revisão e conclusão do Planejamento Estratégico do 

Caboprev (2021-2024). O presidente declarou que havia quórum suficiente para que houvesse a 

sessão, de no mínimo 4 (quatro) membros, de acordo com as normas do regimento do Conselho 

de Administração. Estiveram presentes, além de Uratanairdes Maia, as conselheiras Joseilda 

Barboza, Maria Piedade e Tathiana Lemos. Para auxiliar no debate da pauta, também esteve 

presente o assessor especial do Instituto, Lucas Barros. Após o registro dos temas a serem 

abordados, a conselheira Joseilda Barboza fez uma breve recapitulação do debate realizado antes 

do início oficial da reunião para que houvesse o melhor entendimento sobre a reformulação do 

planejamento estratégico pelas conselheiras que haviam acabado de chegar. Em seguida, a 

conselheira Maria Piedade ressaltou os itens sobre periodicidade/prazos, apontando que as 

porcentagens que indicam os andamentos das atividades por ano poderiam ser editadas de forma 

individual, e não levando em consideração o triênio como um todo. De acordo com a conselheira 

Joseilda Barboza, seria mais interessante que ocorresse a união de algumas ações referente à 

realização de cursos/seminários que faziam parte do mesmo grupo de atividade na mesma coluna. 

Logo após, a conselheira ressaltou que o Caboprev reveria voltar a realizar o “Bem-vindos 

Caboprev”, eventualidade que acontecia presencialmente na sede do Instituto e que ficou suspensa 

desde o início da pandemia. De acordo com Joseilda Barboza, os servidores que se aposentaram 

após esse período ficaram sem orientações importantes que eram oferecidas pelos servidores da 

autarquia durante o evento. A conselheira salientou ainda que o evento era uma forma de exaltar 

o servidor na conquista da aposentadoria. Em seguida, também foi debatida pelos conselhos a 

descrição presente no planejamento estratégico sobre a realização de ações educativas para “os 

servidores” com o objetivo de reduzir acidentes de trabalho. A cerca do tópico, foi levantada pelas 

conselheiras Maria Piedade e Joseilda Barboza a dúvida sobre o público do curso, se seria 

destinado aos servidores da autarquia ou aos servidores municipais do Cabo de Santo Agostinho. 

Em um momento seguinte, o assessor Lucas Barros explicou que o Instituto não havia atingido 

esse item referente à educação contra acidentes de trabalho no Pró-Gestão RPPS e apontou ainda 

que, no documento, está descrito que o treinamento seria para os funcionários da autarquia, mas 

que 
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poderá ser realizado para todos os servidores em conjunto com a iniciativa da administração 

municipal. Diante dessa informação, a conselheira Maria Piedade comentou sobre a necessidade 

de ser verificado se esse curso será oferecido com o apoio do governo municipal ou estadual, 

levando em consideração a estrutura oferecida pelos governos. Em seguida, a conselheira apontou 

ainda que na ação devem ser observados dois pontos: a garantia da redução de acidentes de 

trabalho para o cumprimento do item 3.25 – Políticas previdenciárias de Saúde e Segurança do 

Servidor. Após finalizados os temas, Joseilda Barboza sugeriu a junção das oficinas de “pré e pós-

aposentadoria” na mesma atividade. Em seguida, os conselheiros debateram a cerca da necessidade 

de mais informações sobre o que seria o “plantão previdenciário”. Em seguida, os conselheiros 

sugeriram as inclusões dessas ações dentro do item “Realizar Seminário de Educação 

previdenciária” dirigidos aos segurados. Diante do que foi debatido na sessão, o objetivo é 

promover o conhecimento em relação às regras de aposentadoria no Município. Logo após, os 

membros do conselho debateram sobre o plano “Elaboração da Política de Investimentos”. Após 

os questionamentos sobre o prazo para a elaboração do documento, o assessor especial informou 

que o documento deverá ser concluído até o mês de outubro. Em um momento seguinte, a 

conselheira Joseilda Barboza perguntou sobre as adequações da lei do Caboprev à eventual 

reforma da previdência. A conselheira sugeriu que o setor jurídico do instituto deveria se reunir 

com os membros dos conselhos para debater a questão da lei federal. Desse modo, o conselho 

ficará fortalecido de argumentos, não deixando assim, serem aprovadas regras que prejudiquem os 

servidores, aposentados e pensionistas no Município do Cabo diante da implantação da reforma 

na cidade. De acordo com os apontamentos, foi levantada pelo Conselho Administrativo a 

necessidade de ser construída uma minuta da mencionada lei. Aproveitando o assunto, a 

conselheira Joseilda Barboza relembrou que a comissão, deliberada na última Conferência da 

autarquia, tendo como principal intuito trabalhar na construção da nova lei previdenciária. Para 

dar prosseguimento à atividade, os membros do conselho deliberaram que houvesse uma reunião 

extraordinária presencial, em caráter de urgência, com a participação dos conselhos do Caboprev 

e o setor jurídico, sendo representado pela gerente de benefício e previdência, Mirele Nascimento. 

Sobre a deliberação, a conselheira Maria Piedade sugeriu que, já nesse próximo momento, poderia 

haver a marcação para a reunião com o executivo municipal. Ainda sobre a formatação do 

planejamento estratégico, a conselheira Joseilda Barboza salientou que algumas ações internas 

presentes no plano deveriam ser separadas em um documento à parte. Em um momento seguinte, 

foi iniciada a pauta, sugerida na reunião anterior, ocorrida no dia 30 de julho, referente às 

deliberações tomadas na conferência do Instituto. Na ocasião, foram realizadas algumas correções 

em termos que estavam em desacordo com a legislação atual da autarquia. Em seguida, foi inserida 

a ação referente à realização de acompanhamento dos recursos provenientes dos investimentos 

“Terra Nova”. Logo após, as conselheiras Maria Piedade e Joseilda Barboza sugeriram que 

houvesse uma pré-conferência nos próximos eventos, que deverão ocorrer a cada dois anos. 

Finalizadas as deliberações da sessão, e não havendo mais 
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nenhum tema a ser tratado, o presidente do Conselho Administrativo, Uratanairdes Mais, deu por 

encerrada a reunião, às 12 (doze) horas, sendo lavrada a presente Ata, assinada e aprovada pelos 

membros do conselho de administração do Caboprev.  
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