
 

 

 

 

ATA Nº 05/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h30 (nove horas e 

trinta minutos), reuniram-se, em reunião extraordinária, os Conselhos Administrativo e Fiscal 

do CABOPREV, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, número 594, Cabo. 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, Edson Souza, Edmilson Morais, Ivanildo Germano, Joseilda 

Barboza e Tathiana Lemos. Além dos membros do Conselho Fiscal: Antônio Carlos, João 

Vieira, Flávio França, Nerluce Campos, Valéria Oliveira e Rufino Manoel. De início, o 

presidente do conselho administrativo, Uratanairdes Maia, agradeceu a presença de todos e 

apresentou a pauta da reunião: Principais pontos de discussão para a adequação da nova lei do 

Caboprev. Logo após, o conselheiro passou a palavra para o presidente do conselho fiscal, 

Sandro Gomes, que também saudou a todos os presentes e fez uma recapitulação sobre a última 

reunião do Conselho fiscal, que aconteceu no dia 18 de agosto, na sede do Instituto. No 

momento, Sandro Gomes relembrou da solicitação de informações ao Caboprev sobre o 

andamento da reforma do imóvel da nova sede do instituto. Sobre o assunto, o presidente do 

conselho administrativo, Uratanairdes Maia, destacou que será marcada uma data com os 

conselheiros para realizarem uma visita ao local. Com relação ao tema, a conselheira Nerluce 

Campos questionou a respeito do processo da reforma do local. Explicando o questionamento, 

Uratanairdes Maia afirmou que houve um atraso nos processos devido à pandemia e aos 

andamentos licitatórios. Voltando ao tema da pauta do encontro, o diretor-presidente do 

Caboprev, Albérico Rodrigues ressaltou que, durante a presente reunião, o setor jurídico do 

instituto iria explicar a Emenda Constitucional 103 e os possíveis impactos das possíveis 

mudanças aos servidores do município do Cabo de Santo Agostinho, sendo considerado 

também o olhar técnico do setor atuarial do RPPS. Em seguida, Albérico Rodrigues questionou 

aos servidores da equipe jurídica, representada por Mirele Nascimento e Thiago Araújo quais 

os principais pontos a serem tratados com relação à Emenda. 
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Diante disso, o advogado Thiago Araújo afirmou que, antes de mais nada, é necessário que esse 

trabalho seja construído junto ao estudo atuarial para que o cenário do impacto atuarial seja 

apresentado da forma mais realista. Em seguida, o gestor do Caboprev, Albérico Rodrigues, 

destacou a importância do diálogo entre os integrantes dos conselhos (administrativo e fiscal) 

do instituto junto ao poder executivo municipal para que a população do Cabo de Santo 

Agostinho não seja prejudicada diante das possíveis alterações de regras com a reforma no 

âmbito municipal. Reforçando a explicação, a gerente de benefício e previdência, Mirele 

Nascimento, ressaltou que a Emenda trouxe mudanças na forma de cálculo de aposentadorias e 

pensões, por isso, é essencial analisar a viabilização dessa proposta por meio do estudo atuarial. 

Em um momento seguinte, a conselheira Valéria Oliveira sugeriu que os conselhos 

elaborassem um documento solicitando à administração municipal os dados novos servidores, 

permitindo assim, a atualização do estudo atuarial tendo como base dados realistas. Em 

resposta à pergunta, o gestor Albérico confirmou que a ação poderia ser realizada, desde que o 

requerimento também recebesse a assinatura da gestão do RPPS. Em Seguida, a conselheira 

Nerluce Campos demonstrou insatisfação diante da possibilidade de ocorrer no Caboprev o 

mesmo que aconteceu em outros municípios, considerando a alíquota de 14% com um teto 

menor em relação ao anterior. De acordo com ela, a ideia é ceder apenas às mudanças que são 

possíveis de serem aplicadas, pois o servidor não poderá ser prejudicado, levando em 

consideração também a falta de reajuste salarial desde o ano de 2018. Logo após, a conselheira 

relembrou da deliberação que ocorreu na última conferência de previdência municipal, 

realizada em 2019: a criação da comissão de fiscalização do Caboprev. Joseilda Barboza 

alertou sobre a importância de inserir esse grupo de servidores nas análises e nos debates 

referentes aos pontos das mudanças na legislação previdenciária. Em um momento seguinte, o 

gestor Albérico Rodrigues declarou que a preocupação geral da equipe do Caboprev é garantir 

a aposentadoria dos beneficiários atuais e dos novos servidores. De acordo com ele, esse 

trabalho de garantias, que vem sendo construído ao longo de anos, não pode ser afetado. Logo 

após, o conselheiro João Vieira questionou a cerca da possibilidade de continuar havendo o 

aumento da alíquota para o servidor municipal, visto que a mesma já se encontra em 14%. Em 

resposta à indagação, Albérico afirmou que o teto não pode aumentar mais que 14%. 

Completando a explicação, Mirele Nascimento explicou que o mencionado aumento da 

alíquota foi realizado com base em estudos atuariais. Inclusive, afirmou que esse estudo é 

prévio para a reforma da previdência. Ao final do diálogo, a conselheira Joseilda Barboza 

sugeriu que fosse criado um esboço de um documento, no qual os integrantes dos conselhos 

apontarão os pontos contrários ou a favor, em deseja dos servidores municipais, tendo como 

base nas regras dispostas na emenda constitucional. Sendo assim, esse documento será 

apresentado à gestão municipal do Cabo.   
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Com relação à indagação, o gestor do Caboprev, Albérico Rodrigues ressaltou que a construção 

do debate sobre a reforma da previdência no Cabo de Santo Agostinho com a participação dos 

órgãos colegiados do Caboprev é uma ideia que já foi aprovada pela gestão municipal. Ainda 

sobre a criação desse documento, os conselheiros sugeriram a elaboração de um calendário para 

a discussão da emenda constitucional 103, visando o desenvolvimento do projeto que será 

entregue à administração municipal. No momento final da reunião, os integrantes dos conselhos 

de administração e fiscal deliberaram que a próxima reunião seria realizada no dia 3 de 

setembro, às oito horas, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Sobre a próxima sessão, o gestor Albérico Rodrigues destacou que em uma reunião futura o 

consultor atuarial do instituto, Luiz Claúdio Kogut estaria presente, e informou que esse 

documento, contendo os pontos sobre a reforma da previdência, deverá ser analisado pelo 

atuário, que também desenvolverá um estudo apresentando o impacto atuarial das possíveis 

decisões para ser encaminhado para a administração do Cabo de Santo Agostinho. Finalizadas 

as deliberações, e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, às 11h30 (onze horas e trinta 

minutos) 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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