
 

 

 

 

ATA Nº 08/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DO CABOPREV 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10 horas, 

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. 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) e os demais 

membros do Conselho Administrativo: Ângelo Gambôa, Joseilda Barboza, Tathiana Lemos e 

Ivaldo Macena. Além dos membros do Conselho Fiscal: Flávio França, Rufino Manoel, João 

Vieira e Nerluce Campos. Na sessão, também esteve presente o servidor aposentado José Francisco 

Filho e os servidores do setor jurídico do Caboprev, Mirele Nascimento e Thiago Araújo. De 

início, os presidentes dos conselhos de Administração e Fiscal, Uratanairdes Maia e Sandro Gomes 

deram as boas-vindas a todos e destacaram a ausência do diretor-presidente do Instituto, Albérico 

Rodrigues, que estava participando de uma demanda externa e por esse motivo não pôde 

comparecer à reunião. Em seguida, informaram sobre a participação, por meio de videochamada, 

do assessor previdênciário do Caboprev, representante do setor de atuária/investimentos, Antônio 

Sidrônio. Na ocasião, ele apresentou, conforme solicitação realizada pelo servidor aposentado José 

Franscisco, na reunião anterior, ocorrida no dia 14 de setembro, a análise a respeito do patrimônio 

do Instituto caso o “Terra Nova” estivesse aplicado em um fundo de investimento sólido. Na 

explanação, foram apresentados 3 (três) cenários distintos com relação à carteira do Caboprev para 

os próximos 7 anos: a primeira situação considerando o "Terra Nova", a segunda, levando em 

consideração o fluxo atuarial, caso o investimento estivesse aplicado em IRF-M1, e o terceiro e 

último contexto desconsiderando a quantia investida no fundos “estressados”. (Anexo abaixo) 

Saldo Investido Saldo TN (2020) IRF-M1 (2020) 

R$ 90.037.921,96 R$ 33.945.694,25 R$ 108.090.525,31 

Saldo Total Carteira R$ 282.573.094,78 R$ 356.717.925,84 
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1. Fluxo atuarial com Terra Nova: 

 

 

2. Fluxo atuarial Simulado Com IRF-M1: 

 

3. Fluxo atuarial Simulado Sem Terra Nova: 

 

Logo em seguida, a conselheira Joseilda Barboza declarou a sua defesa em relação à permanência 

da idade (homem e mulher), inclusive com relação à alíquota da previdência em 14%. Apontando 

ainda que a ideia é abraçar a causa em prol dos servidores, pois, caso o investimento “Terra Nova” 

não tivesse ocorrido, o Caboprev não estaria em um cenário de  
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possível déficit atuarial. Após a declaração, o professor José Francisco solicitou que fosse 

preparado um projeto de lei para adequar a emenda constitucional 103/2019 com as alterações 

exclusivamente as determinações obrigatórias para ser debatido na próxima reunião (que dure o 

dia todo) apontando as divergências que podem ocorrer diante das sugestões dos conselheiros. Na 

sequência, o conselheiro Ângelo Gambôa ressaltou que, após a construção do citado documento, 

o consultor atuarial do Caboprev, Luiz Cláudio Kogut, irá elaborar o estudo atuarial de acordo 

com o cenário previdenciário apontado pelos conselhos, analisando assim a viabilidade da 

legislação de acordo a realidade financeira. Em seguida, Ivaldo Macena sugeriu que esses debates 

ocorressem com a participação dos representantes jurídicos e presidentes dos sindicatos 

municipais. Ficou deliberado que o material, criado pelo setor jurídico do Instituto, seria entregue 

aos conselheiros no dia 5 de outubro. Ficando sugerida a data da reunião para o dia 8 de outubro, 

das 9h às 16h, tendo como pauta o debate sobre o cenário atuarial de acordo com a legislação atual 

do Município. Sobre isso, o conselheiro Francisco sugeriu que os conselheiros fizessem um ofício 

convidando 2 (dois) representantes da Câmara (o presidente do órgão e um servidor do setor 

jurídico) para participarem da mencionada reunião. Para a realização da reunião foi sugerido o 

auditório da Secretaria de Educação. Diante disso, ficou acordado pelos integrantes dos conselhos, 

que o local seria definido em um momento posterior, a depender da quantidade de pessoas que 

fossem comparecer à reunião. 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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