
 

 

 

 

ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de maio 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, Tathiana Lemos, Rafael Carvalheira, Joseilda 

Barboza, Hajime Honda e Ivanildo Germano. Já representando o Conselho Fiscal estiveram 

presentes: Flávio França, Rufino Manoel, Valéria Oliveira, Heitor Ferreira e Nerluce Campos. Na 

sessão, também participaram, representando o Instituto, o diretor-presidente do CABOPREV, 

Albérico Rodrigues e o assessor especial do Instituto, Lucas Barros. O encontro teve como pauta 

solucionar dúvidas dos conselheiros a cerca da apresentação da prestação de contas da autarquia 

referente ao exercício do ano 2020, ocorrida virtualmente no dia 5 de maio. Para responder aos 

questionamentos dos conselheiros, estiveram presentes o consultor atuarial do CABOPREV, Luiz 

Cláudio Kogut, o advogado responsável pelo acompanhamento dos fundos desenquadrados na 

carteira de investimentos do Instituto, Jalígson Hirtácides, o representante da Veritas Capital, 

Guilherme Marques e a equipe da RJI Corretora de Valores Mobiliários: Luiz Lamboglia (Diretor 

de Operações) e Adriana Meliande (Diretora Jurídica). De início, o diretor-presidente do 

CABOPREV, Albérico Rodrigues, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância do 

modelo de reunião, que diferentemente do que foi realizado na mencionada apresentação da 

Prestação de Contas, abriria espaço para indagações dos integrantes dos conselhos (administrativo 

e fiscal) do CABOPREV. Em seguida, o gestor do Instituto passou a palavra para o advogado 

Jalígson Hirtácides, que sugeriu a apresentação inicial dos representantes da Veritas e RJI para que 

eles  
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respondessem ao questionamento mais comum da população quanto ao valor referente aos 

investimentos “Terra Nova” ainda está presente na carteira do CABOPREV. Logo após, 

Guilherme Marques, explicou que a empresa Veritas está realizando o levantamento da “cascata” 

desses investimentos, configurados como “estressados”, para avaliar as possibilidades de 

recuperação dos valores e concretizar dados acerca das quantias, aplicadas nesses fundos, que 

ainda estão presentes na carteira de investimentos do Instituto. Durante a apresentação, o 

representante da Veritas explicou ainda que, no contexto desses recursos, a ideia de aplicações que 

investem nos mesmos fundos foi, na época, uma tentativa de burlar o conceito de diversificação 

dos ativos na carteira. Esse perfil dos fundos acabou dificultando o acesso dos investidores aos 

valores aplicados, como nesse caso dos RPPS cotistas dos fundos. O especialista citou como 

exemplo de produto com esse perfil o “TERRA NOVA INSTITUCIONAL”. Logo após as 

explicações, o assessor especial do CABOPREV, Lucas Barros, questionou sobre a possibilidade 

de geração de receita desses fundos para a autarquia. Respondendo à indagação, Guilherme 

Marques apontou a expectativa de recuperação de 2 milhões, devido à possibilidade de entrega do 

ativo terra nova institucional, no qual o instituto receberá um percentual dessa quantia. Também 

foi destacada por ele a questão das datas de vencimentos dos fundos, ressaltando ainda que mesmo 

que o ativo não esteja vencido de fato, existe a possibilidade de antecipar o vencimento, por meio 

do pagamento de quantias, mesmo que seja aos poucos. Em seguida, o advogado Jalígson 

Hirtácides ressaltou a sua atuação e do diretor-presidente do Caboprev, juntamente com o 

Ministério Público Estadual do Cabo de Santo Agostinho, nos quais integram um grupo de trabalho 

formado pelo administrador RJI e a gestora de investimentos Veritas. Jaligson Hirtácides salientou 

ainda que o objetivo dessa equipe é atuar na recuperação dos fundos, através de acordos, 

explicando que, nesse tipo de relação, o pior dos caminhos é através do processo judicial, ação que 

diminui a perspectiva de negociação entre as partes. Em um momento seguinte, a conselheira 

Nerluce Campos questionou em relação à possível “a falta de estratégia” que teria gerado o 

prejuízo de 52 milhões ao Caboprev, indagando ainda a respeito da chance de aumento desse 

prejuízo, perguntando qual o plano será traçado para resgatar o dinheiro ou diminuir as perdas. Em 

seguida, Guilherme Marques declarou que a estratégia da Veritas é feita por meio de negociações 

ou através de medidas judiciais, essa última é realizada quando a negociação não funciona (porque  
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a empresa não existe) ou é negada pelo gestor da mesma, como é o exemplo da Bittenpar. Logo 

após, a conselheira Joseilda Barboza interrogou sobre o valor da dívida da mencionada empresa 

ao Caboprev. Em resposta ao questionamento, Guilherme salientou que o perfil de “cascata” desses 

fundos dificultam a certeza quanto aos valores, e por esse motivo a Veritas está estudando a 

configuração dessas aplicações. Em seguida, a conselheira Joseida Barboza sugeriu que o Instituto 

Caboprev convidasse novamente a equipe presente à videoconferência para futuras reuniões com 

os conselheiros, contribuindo assim, com o trabalho dos mesmos, por meio de informações sobre 

o acompanhamento dos novos acontecimentos no processo de resgates dos investimentos. 

Concluído o bloco de perguntas, Lucas Barros ressaltou a importância da realização da presente 

reunião no que diz respeito à transparência das ações do RPPS para os membros dos conselhos 

administrativo e fiscal. Em seguida, a conselheira Nerluce Campos afirmou que seria importante 

apresentar esse trabalho de tentativa de recuperação dos recursos ao público servidor para 

solucionar possíveis dúvidas da população. Sobre a sugestão, Lucas Barros explicou que antes da 

reunião de prestação de contas, realizada para os vereadores municipais, o CABOPREV havia 

solicitado à Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, por meio de ofício, uma audiência 

publica aberta para os servidores, porém órgão respondeu ao requerimento comunicando que, 

durante o período solicitado, a Casa Vicente Mendes não estaria realizando audiências públicas 

devido às medidas de restrições para a contenção dos casos de COVID-19 no Cabo, e então foi 

marcada, pela própria Câmara, a reunião de prestação de contas com os vereadores da Câmara para 

a semana seguinte. O assessor especial pontuou ainda que, a gestão do instituto já estava 

planejando uma reunião extraordinária para solucionar as dúvidas dos membros dos conselhos, 

apontamento que foi reforçado, logo após, pelo diretor-presidente do CABOPREV, Albérico 

Rodrigues. Em um momento seguinte, o conselheiro Rufino Manoel indagou sobre a quantia 

resguardada pelo CABOPREV, considerando o prejuízo de 52 milhões ao instituto. Para 

solucionar a dúvida, o advogado Jalígson Hirtácides explicou que está sendo realizado um 

levantamento de informações de valores de bloqueio dos bens dos atores dos investimentos e que 

esse processo ainda está sob responsabilidade judicial. Completando o questionamento feito 

anteriormente, a conselheira Valéria Oliveira questionou sobre a existência de algum prazo para o 

retorno de alguma quantia pela penhora dos bloqueios de patrimônios dos envolvidos nas 

aplicações. 
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Explicando a metodologia, o advogado Jalígson Hirtácides afirmou que a informação de valores, 

em função de medidas judiciais, só pode ser passada para o CABOPREV quando houver uma 

sentença definitiva após o encerramento do processo. Em seguida, a conselheira Valéria também 

questionou sobre o risco desse desfalque afetar o pagamento das aposentadorias e pensões. Sobre 

a dúvida, o atuário Cláudio Kogut, explicou que o CABOPREV está com as suas obrigações em 

dia e o prejuízo nos citados investimentos não apresenta risco no pagamento dos servidores. 

Também destacou que o fundo previdenciário do RPPS está com superávit no valor de R$ 50 

milhões (valor excedente de segurança para o instituto). Em um momento seguinte, a conselheira 

Joseilda Barboza questionou sobre o aumento da alíquota no pagamento dos servidores no 

Município, que em 2017 passou a ser de 14%. Ela também pontuou que essa ação da administração 

municipal foi realizada sem o consentimento da categoria de servidores do Cabo de Santo 

Agostinho. A conselheira ainda perguntou se a estratégia teria sido feita, na época, com o objetivo 

de diminuir o aporte da prefeitura. Sobre o tema, Cláudio Kogut explicou que a finalidade do 

Comprev é efetuar a compensação das aposentadorias realizadas de outras naturezas antes do 

servidor entrar no RPPS. Em seguida, o gestor da autarquia, Albérico Rodrigues, questionou sobre 

a possibilidade de uma redução de alíquota na contribuição dos servidores e qual seria o risco 

diante do cenário desfavorável. A respeito do tema, o especialista Kogut alegou que a redução da 

alíquota seria uma ação inviável na realidade atual da previdência municial, deliberação que, 

apesar de ter sido injusta na época, agora está acobertada pela aprovação da emenda sobre a 

adaptação das alíquotas (Portaria nº 2.963, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Em um monento seguinte, Joseilda 

Barboza fez uma crítica em relação à apresentação da prestação de contas, ocorrida no dia 5 de 

maio, para os vereadores da Câmara municial. De acordo com ela, a apresentação deveria ter 

acontecido primeiramente para o conselheiros do CABOPREV, visto que é responsabilidade dos 

conselhos o acompanhamento das ações da autarquia. Em seguida, Lucas Barros apresentou o 

ofício pelo qual o Instituto solicitou à Câmara a realização de uma audiência pública. Em seguida, 

a conselheira Nerluce Campos reforçou a sugestão, realizada pelos conselheiros na reunião  

 

D4Sign 5af8cd2e-ed5f-4d10-97ce-e195611741be - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

ordinária conjunta entre os conselhos de administração e fiscal, realizada virtualmente no dia 31 

de março de 2021, para que o CABOPREV realizasse uma reunião extraordinária para tratar sobre 

o processo de resgate dos valores investidos nos fundos Terra Nova também 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, além do advogado Jalígson Hirtácides e dos 

demais integrantes do grupo de trabalho que atuam no processo de recuperação dos recursos. Após 

os comentários finais da sessão, Lucas Barros e Albérico Rodrigues informaram que no segundo 

semestre do corrente ano de 2021 o CABOPREV irá realizar novas reuniões no mesmo formato, 

visando comunicar aos conselheiros as novidades a cerca dos resultados dos trabalhos. Não 

havendo mais nada a ser tratado, às 12 (doze) horas 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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