
 

 

 

 

ATA Nº 06/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 03 (três) dias do mês de setembro 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, Edmilson Morais, Ivaldo Macena, Joseilda Barboza e 

Tathiana Lemos. Além dos membros do Conselho Fiscal: João Vieira, Jacqueline Amâncio e 

Valéria Oliveira. Também esteve presente no encontro, o servidor municipal José Francisco 

Filho. No encontro, também marcaram presença Antônio Sidrônio e Rodolpho Mafalaia, do 

setor de atuária/investimentos e Mirele Nascimento, gerente de benefício e previdência. 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 construção da 

nova lei de previdência municipal. 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 Caboprev. No momento, o conselheiro salientou as decisões que foram 

tomadas na mencionada data, uma delas, a solicitação dos conselheiros de informações sobre o 

andamento da reforma do imóvel da nova sede do instituto. Em seguida, Sandro Gomes 

informou a presença do servidor José Francisco Filho representante do grupo que foi aprovado 

na comissão de fiscalização, deliberada na 7ª Conferência Municipal de Previdência, 

promovida pelo Caboprev em 2019. Logo após, José Francisco ressaltou que a equipe jurídica 

do Instituto e dos sindicatos deveriam realizar reuniões tendo como objetivo o debate a respeito 

das determinações da emenda constitucional que não deverão ser aplicadas na Lei Municipal. 

Em um momento seguinte, ficou deliberado que a equipe do Caboprev apresentaria, na reunião 

seguinte, a ser realizada no dia 14 de setembro, o estudo do impacto atuarial com a adoção das 

alterações previstas na Reforma da Previdência (EC 103/2019) e dos pontos que não podem ser 

alterados na reforma da previdência. Em um momento seguinte, foram solucionadas algumas 

dúvidas dos conselheiros com relação ao estudo atuarial do Caboprev e do impacto dos 

investimentos nos fundos “Terra Nova” que, de acordo com o mencionado estudo, causará 
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impacto no cálculo atuarial. Além disso, também foram sanadas outras dúvidas a respeito do 

processo de aplicação dos fundos de investimento no RPPS. Em seguida, o conselheiro João 

Vieira alegou que é necessário ter cuidado para que investimentos desse tipo não venham a 

ocorrer novamente. Sobre a questão, o atuário Rodolpho Malafaia afirmou que a gestão atual 

do Caboprev possui um setor de atuária qualificado e que analisa as instituições financeiras e os 

produtos de investimento antes de toda e qualquer decisão de investimentos. Inclusive, 

seguindo todas as normas vigentes da Secretaria de Previdência antes, durante e depois das 

deliberações do Comitê de investimentos do Instituto. Ao final da sessão, os membros dos 

conselhos deliberaram que a próxima reunião seria realizada no dia 14 de setembro, no 

auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, às nove horas. Ficou 

decidido pelos integrantes dos conselhos que, nesse encontro, seriam debatidos os pontos que 

são passivos de alteração na lei previdenciária municipal, tendo como base a Emenda 

Constitucional 103. Finalizadas as deliberações, e não havendo mais nenhum assunto a ser 

tratado, às 11h (onze 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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