
 

 

 

 

ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de junho 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, Joseilda Barboza e Ivanildo 
Germano. Além dos membros do Conselho Fiscal: Arthur de Melo, Flávio França, Heitor Ferreira, 
Jacqueline Amâncio, Rufino Manoel, Valéria Oliveira e Nerluce Campos. Para realizar as 
explanações estiveram presentes, o diretor-presidente do Instituto, Albérico Rodrigues, a gerente de 
benefício e previdência, Mirele Nascimento. Além do assessor especial, Lucas Barros. De início, o 
presidente do Conselho Administrativo, Uratanairdes Maia, apresentou os pontos de pauta da 
reunião: 1- Estrutura Administrativa do Caboprev; 2- Obrigações do Instituto; Informações a 
SIRPPS/SPREV; 3- Setores do Caboprev; 4- Arrecadação, folha de pagamento e 
investimentos e 5- Equilíbrio atuarial do CABOPREV. Logo após, o presidente do Conselho 
Administrativo passou a palavra para o presidente do Conselho Fiscal, Sandro Gomes, que destacou 
a importância das abordagens a serem explanadas pelos representantes dos setores da autarquia na 
seguinte videoconferência e parabenizou o trabalho de toda a equipe. Em seguida, foi passada a 
palavra para o presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, que agradeceu a participação de todos 
os presentes e aproveitou o momento para destacar que a gestão atual do instituto trabalha atuando 
na missão de evoluir o nível de profissionalização dos setores internos do Regime Próprio de 
Previdência – RPPS e ressaltou a importância da participação dos integrantes dos Conselhos 
(Administrativo e Fiscal) no acompanhamento das atividades do Instituto. Logo após, o gestor 
passou a palavra para o conselheiro e gerente administrativo financeiro do CABOPREV, Ângelo 
Gambôa, que reiterou a relevância desse momento no sentido de transmitir conhecimento aos 
conselheiros sobre a magnitude dos trabalhos realizados pelos setores da autarquia. Dando início à 
apresentação do primeiro bloco da explanação, referente ao setor jurídico do RPPS, a gerente de 
benefício e previdência, Mirele Nascimento, apresentou um breve histórico sobre os regimes de 
previdência e, em seguida, destacou sobre os principais fatos que levaram à criação e evolução do 
Regime Próprio de Previdência Social no Município do Cabo de Santo Agostinho ao longo dos anos. 
Em seguida, Mirele Nascimento também apresentou as principais atribuições do setor jurídico do 
Instituto e as principais dificuldades demandadas pela equipe como a falta de envio de informações 
e pastas funcionais dos servidores pela administração. 
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 Logo após, o diretor-presidente, Albérico Rodrigues destacou que haverá um grupo de trabalho 
para a implementação da reforma previdenciária municipal pela emenda constitucional Nº 103, de 
2019 em conjunto com o estudo atuarial para a reforma da Lei do CABOPREV. Ao final da 
apresentação, foi aberto o espaço para que os conselheiros tirassem dúvidas com relação aos temas 
abordados no bloco da apresentação. Iniciando os questionamentos, a conselheira Valéria Oliveira 
perguntou quais os motivos para a dificuldade nos processos de concessão de aposentadoria, 
destacou a importância do alinhamento entre o sindicato entre e o jurídico do instituto e sugeriu a 
solicitação, por meio de ofício, das pastas com a documentação de grupos de servidores que estão 
prestes a se aposentar à administração. Diante disso, o CABOPREV faria uma explanação 
informando aos servidores toda a documentação necessária como ficha financeira e portarias, não 
deixando essa questão para depois de dar entrada na aposentadoria. Sobre o apontamento, Ângelo 
Gambôa ressaltou que as principais dificuldades são em relação a legislação municipal quanto as 
mudanças de faixas salariais dos servidores, por exemplo quando o servidor tem um salário que não 
é referente ao cargo de origem de quando foi admitido pela prefeitura, e por isso, deve haver 
documentações que comprovem essas alterações. Em seguida, a conselheira Valéria Oliveira 
sugeriu que fosse solicitado, através de documento oficial pelos Conselhos Administrativo e Fiscal 
do CABOPREV, os documentos mencionados para a Prefeitura Municipal, evitando assim a 
negação dos atos de aposentadorias pelo Tribunal de Contas – TCE. A conselheira, logo em seguida, 
questionou se o CABOPREV tem poder para realizar essa solicitação. Concordando com as ideias 
apontadas, o conselheiro Ângelo Gambôa afirmou que a autarquia já havia enviado diversos ofícios 
com esse tipo de requerimento. Em um momento seguinte, o diretor-presidente do CABOPREV, 
Albérico Rodrigues, informou que o instituto vem planejando um censo com os novos servidores 
concursados para possibilitar a atualização da base de dados dos servidores, que servirá para a 
elaboração da avaliação atuarial do CABOPREV. Em um momento seguinte, a conselheira Joseilda 
Barboza lembrou sobre a convocação de um grupo, que foi deliberado na 7ª Conferência de 
Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho tendo como finalidade os debates 
para a construção da Lei do Instituto. Logo após, a conselheira questionou se o CABOPREV 
atualmente está fazendo o estudo atuarial Municipal e esclareceu que a portaria sobre mudança de 
faixa salarial não existe, apenas a legislação quanto à mudança de nível dos servidores. Em seguida, 
o assessor especial do Instituto, Lucas Barros, deu início a apresentação sobre as atribuições do 
controle interno, destacando que legalmente não existe o setor de controle interno no Instituto. Em 
seguida, destacou que os trabalhos nesse âmbito são realizados tendo como propósito a prestação 
de contas e o cumprimento das ações exigidas pelo Pró-gestão/Secretaria de Previdência na 
elaboração do planejamento estratégico do RPPS.  
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Logo após, a conselheira Valéria Oliveira questionou se a normativa, estabelecendo o cargo de 
controle interno no Regime Próprio de Previdência (RPPS) poderia ser estabelecida na futura 
legislação do Instituto. Respondendo à indagação, o assessor especial, Lucas Barros, apontou que 
as informações sobre as atribuições legais em relação ao cargo podem ser estabelecidas na 
legislação. Após essa explanação, Lucas Barros apontou algumas obrigações do Instituto como o 
CADPREV e o certificado de regularidade previdenciária – CRP que é exigido pelo Ministério da 
Previdência. Encaminhamento à Secretaria de Previdência, os documentos: Demonstrativo do 
Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA; Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos 
Recursos - DAIR; Demonstrativo da Política de Investimentos DPIN e Demonstrativo das 
Informações Previdenciárias e Repasse – DIPR. Esses documentos devem ser enviados de acordo 
com o calendário de envio de informações para a Secretaria de Previdência, que também foi 
apresentado na explanação. Em seguida, Lucas Barros apontou que houve uma evolução 
significativa do CABOPREV na classificação do ISP – Indicador de Situação Previdenciária, na 
qual o Instituto ficou entre os mais bem avaliados do Estado de Pernambuco. Logo após, Lucas 
Barros explicou que o Pró-gestão é um programa do Ministério com o objetivo incentivar os regimes 
próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária com o melhor, apontando também 
que, entre as 24 ações que devem ser atendidas pelos RPPS, a falta da legislação do instituto foi 
uma dos motivos para o Caboprev não ter obtido o Nível III na certificação. Sobre a apresentação, 
Joseilda Barboza, perguntou quais outras questões faltaram para serem preenchidas no processo de 
classificação do Pró-Gestão e questionou ainda se o Instituto possuísse a nova legislação haveria 
uma pessoa responsável para assinar todas as documentações do controle interno. Explicando a 
questão, o assessor especial afirmou que atualmente existe apenas um controlador interno no Cabo 
de Santo Agostinho que atende todas as demandas do Município. De acordo com ele, as ações em 
relação os pontos do de controle foram atendidas no Pro-Gestão em parceria do controle interno 
municipal em atendimento as demandas de assinaturas. Lucas Barros, declarou ainda que ficou 
pendente entre os itens do Pró-Gestão o detalhamento a respeito do tempo de mandato dos 
conselheiros na lei do instituto. Finalizada a apresentação de Lucas Barros, a conselheira Joseilda 
Barboza sugeriu que fosse desconsiderado do estudo atuarial o valor de 93 milhões de reais, se 
tratando dos investimentos “Terra Nova”, permitindo assim observar o cenário caso nenhum retorno 
de parte desse valor ocorra. Sobre a sugestão, Lucas Barros apontou que já havia sido considerada 
a perda da quantia na avaliação atuarial do Instituto de 2021, inclusive destacou a expectativa de 
queda do superávit do CABOPREV ao longo dos anos. Sobre o estudo atuarial, Albérico Rodrigues 
reforçou que a equipe do Instituto se reuniu com o consultor atuarial Luiz Kogut, na qual foi criada 
uma revisão do cenário atuarial em três situações diferentes que deverá ser apresentado ainda no 
mês de junho. Essa previsão servirá como estudo para a construção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e também para a discussão sobre a reforma da previdência no Município.  
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Logo após os esclarecimentos, a conselheira Valéria Oliveira sugeriu a criação, por parte do 
Caboprev, de audiências informativas para o grupo de pré-aposentados, que seja solicitado junto a 
administração, com o período de no mínimo 1 ano, para que os servidores fiquem cientes das 
documentações necessárias evitando alguns transtornos após o pedido. A conselheira ainda 
salientou sobre a importância dos conselheiros tomarem conhecimento da legislação atual da 
autarquia para que possam opinar diante da reconstrução dessa Lei, que deverá ser efetuada de 
acordo com a Emenda Constitucional nº 103. Logo após, Valéria Oliveira também solicitou o envio 
da apresentação exposta em reunião para os integrantes dos conselheiros por e-mail e questionou 
ainda se seria possível a criação de um calendário para o acompanhamento das metas do 
CABOPREV pelos membros dos conselhos.  Sobre o tema, Lucas Barros evidenciou que os pontos 
explanados na videoconferência, inclusive as obrigações que devem ser seguidas pela autarquia, 
estão presentes no planejamento estratégico do RPPS, sugerindo a realização de uma reunião 
extraordinária tendo como pauta a discussão desse documento. Concluindo o debate, o diretor-
presidente, Albérico Rodrigues, salientou que está trabalhando para que haja uma conversa sobre a 
renovação da lei com a participação dos conselheiros e dos setores jurídico da Câmara, do 
CABOPREV e do Município. Em seguida, o presidente do conselho fiscal, Sandro Gomes, reiterou 
a importância da realização de uma reunião para serem abordadas as pautas: prestação de contas, 
planejamento estratégico e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e que esta deveria ser realizada 
presencialmente com os conselhos. Após a declaração do conselheiro, os integrantes dos conselhos 
de administração e fiscal CABOPREV deliberaram que a continuação da apresentação seria 
realizada virtualmente na terça-feira, dia 15 de junho, às 9h, devido à grande quantidade de conteúdo 
ainda para ser tratada em pauta na explanação. Em seguida, os conselheiros questionaram qual a 
temática do curso de qualificação seria oferecido pelo CABOPREV aos mesmos. Explicando o 
questionamento, o diretor-presidente, Albérico Rodrigues, informou que o curso será um 
preparativo para o Certificado do Gestor de Regime Próprio de Previdência Social (CGRPPS). O 
gestor destacou ainda a importância dessa certificação para gestores e conselheiros, de acordo com 
as determinações da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho. Finalizadas as deliberações, e não havendo mais nenhum 
assunto 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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