
 

 

 

 

ATA Nº 09/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DO CABOPREV 

Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 horas, reuniram-se, 

em reunião extraordinária, os Conselhos Administrativo e Fiscal do CABOPREV, no auditório 

do Hotel Intercity Suape Costa Dourada, localizado em Garapu, no Cabo de Santo Agostinho - 

PE. 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, Hajime Honda, Ivanildo Germano, Tathiana Lemos e Ivaldo Macena. 

Além dos membros do Conselho Fiscal: Arthur de Melo, Jacqueline Amancio, Flávio França, 

Rufino Manoel, Valéria Oliveira, João Vieira e Nerluce Campos. Na sessão, também estiveram 

presentes os servidores do setor jurídico do Caboprev, Mirele Nascimento e Thiago Araújo; 

Antônio Sidrônio, do setor de atuária/investimentos e o assessor especial do Caboprev, Lucas 

Barros. Além de convidados: Romário Cavalcanti, coordenador geral do Sindicato dos Guardas 

(Sindguardas), e Flávia Costa, advogada da categoria. Além do servidor aposentado, José 

Francisco. Inicialmente, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, agradeceu a 

presença de todos e informou a participação do consultor atuarial do Instituto, Cláudio Kogut na 

primeira parte da sessão. O gestor ressaltou também que, seguindo a programação, os integrantes 

do grupo de trabalho responsável pela recuperação dos recursos “Terra Nova”: Dr. Jaligson 

Hirtácides e Dra. Alice Moraes, promotora do Ministério Público, estariam presentes na segunda 

parte da reunião. Em seguida, Albérico Rodrigues passou a palavra para Antônio Sidrônio, que 

introduziu o tema a ser apresentado primeiramente pelo consultor atuarial do Caboprev, Luiz 

Cláudio Kogut, com relação as novas regras da Emenda Constitucional 103 (Reforma da 

Previdência) e o estudo do impacto atuarial delas na previdência municipal. O especialista 

explicou que as regras da reforma previdenciária têm duas características: as que devem ser 

adotadas obrigatoriamente e as que devem ser aprovadas de forma voluntária pelo RPPS. Em 

seguida, ele expôs o estudo das regras gerais de aposentadoria e pensão e explicou que o objetivo 

é adiar o início da aposentadoria. Em consequência disso, o atuário também demonstrou o reflexo 

do aumento do tempo de contribuição nos custos do plano previdenciário da autarquia. O 

especialista afirmou que a reestruturação da legislação causa mais impacto no fundo 

previdenciário do que no fundo financeiro, reduzindo assim o déficit atuarial de R$ 

2.824.055.873,58 para R$ 2.681.358.123,55 (valores apresentados na avaliação atuarial de 2021, 

de acordo com os dados posicionados no dia 31/12/2020). Logo após, o consultor ressaltou 

também que o Caboprev já incorporou um item da reforma: o aumento da alíquota do servidor  
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para 14%. Acerca do assunto, Antônio Sidrônio, da equipe de atuária/investimentos do RPPS, 

indagou sobre um cenário de superávit, caso fosse desconsiderando a quantia investida nos 

fundos “Terra Nova”. No tocante à situação levantada, Cláudio Kogut explicou que o tamanho 

do investimento é um caso muito específico no Cabo de Santo Agostinho. Sendo assim, as 

consultorias, em conjunto com a administração, deverão estudar uma solução para que o 

Município reembolse a previdência municipal. Logo após, o coordenador geral do Sindguardas, 

Romário Cavalcanti, solicitou ao atuário a confirmação da perda do valor de 52 milhões dos 92 

milhões no processo de recuperação dos investimentos “Terra Nova”. Sobre isso, o gestor do 

Instituto, Albérico Rodrigues, afirmou que essa pauta seria abordada na segunda parte da reunião, 

marcada para ocorrer ainda no mesmo dia, no horário da tarde. Em um momento seguinte, a 

conselheira Joseilda Barboza alertou que os membros dos conselhos deverão ficar em alerta para 

que não ocorra a tributação dos servidores inativos. Respondendo ao questionamento, o consultor 

Cláudio Kogut destacou que a única forma do Município se beneficiar atualmente seria por meio 

da tributação dos aposentados e pensionistas. O atuário apontou que não recomenda esse caminho 

como uma solução, pois afeta a situação financeira do beneficiário. Em seguida, o conselheiro 

Flávio França questionou ao consultor quais os pontos importantes a serem priorizados na 

tentativa de equalizar as contas e não permitir que o servidor seja afetado. No que se refere ao 

tópico, Cláudio Kogut falou da importância do Caboprev e os membros dos conselhos 

repassarem para a administração municipal o estudo do impacto atuarial diante da reforma da 

previdência no Município. O atuário explanou que em muitos municípios os gestores desistiram 

de fazer a reforma, considerando que adotar determinadas mudanças não geraria nenhum 

benefício para a população. Logo após, a conselheira Valéria Oliveira perguntou se o estudo 

atuarial havia sido solicitado pela Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Com 

relação ao questionamento, o professor relatou que a análise foi solicitada apenas pela gestão do 

Caboprev, e que essa demanda pode ser sugerida pelos conselheiros para a gestão municipal do 

Cabo. Finalizadas as explicações sobre o estudo atuarial, o professor aposentado José Francisco 

enfatizou que, depois de evidenciadas as demandas, os conselheiros poderiam dar início à 

construção do documento no qual ficarão descritas as normas que deverão ser eliminadas (ou 

adotadas) no ato da mudança na legislação previdenciária em questão. Ao final do discurso, o 

servidor Francisco parabenizou o consultor por exibir o cenário de forma imparcial com base na 

ciência. Aproveitando a ocasião, Albérico Rodrigues agradeceu a presença do professor em nome 

dos conselheiros, e em seguida antecipou o convite para que ele participasse do debate oficial 

com a participação dos representantes da gestão cabense. Após um rápido intervalo, o advogado 

Thiago Araújo, da equipe jurídica do Instituto, fez a apresentação do trabalho solicitado pelos 

conselheiros ao setor a respeito das obrigatoriedades apontadas pela EC e que devem ser 

adequadas à realidade da legislação atual do Caboprev.  
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A seguir, a gerente de benefícios e previdência da autarquia, Mirele Nascimento, explicou que 

no Município o existia os auxílios referentes à maternidade, doença e reclusão, mas esses foram 

retirados na última alteração das regras, ficando apenas os benefícios de aposentadoria e pensão 

por morte. No que diz respeito às mencionads alterações, o servidor José Francisco interrogou 

qual o órgão custeia o servidor em caso de auxílio-doença. Mirele Nascimento esclareceu que a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho é responsável pelo subsídio por intermédio da 

junta médica. Em um momento seguinte, a equipe jurídica do Caboprev sanou algumas dúvidas 

dos conselheiros com relação as normas expostas no levantamento construído pela equipe. 

Depois de solucionadas as dúvidas, Albérico Rodrigues anunciou a entrada do advogado Eduardo 

Barros na sessão extraordinária. Por sua vez, Eduardo Barros informou que foi indicado pelo 

gestor do Caboprev para integrar o debate do grupo de trabalho da Reforma da Previdência, 

explicando ainda que essa ação foi aprovada pelo secretário municipal de Gestão Pública, 

Antônio Dourado. O advogado solicitou que os conselheiros apontassem os itens a serem 

discutidos, pois ele levará a proposta para ser discutida na administração. Em seguida, o servidor 

José Francisco declarou que foi inserido na comissão de fiscalização do Caboprev, grupo 

deliberado e aprovado na 7ª Conferência de Previdência Municipal, realizado pelo Caboprev em 

2019. José Francisco revelou a sua intenção de buscar o diálogo entre o servidor e o governo 

Municipal, pois os representantes da administração já permitiram a abertura para o debate. 

Concluindo a declaração, Albérico Rodrigues fez uma ressalva apontando que foi uma conquista 

trazer esse debate sobre a lei para o jurídico do Caboprev e os integrantes dos conselhos 

administrativo e fiscal. Logo após, o setor jurídico da autarquia voltou a solucionar dúvida dos 

conselheiros sobre questões voltadas as regras de paridade, tempo de contribuição, e a idade 

(regra para professor) com a redução de 5 anos em relação a idade na regra geral, informações 

presentes no mencionado documento jurídico. Concluída a primeira sessão da reunião 

extraordinária, os participantes e os convidados do encontro se retiraram do auditório para o 

horário do almoço. Após o intervalo, Albérico Rodrigues deu por iniciada a reunião às 13h25. 

De início, o presidente do Caboprev relembrou o tema proposto na programação do encontro: 

esclarecimento jurídico e debate sobre o andamento dos fundos “Terra Nova”, com as 

participações, de forma virtual, da Promotora do Cabo de Santo Agostinho, Dra. Alice Moraes, 

e do Advogado Procurador dos Cotistas Investidores do “Terra nova”, Dr. Jaligson Hirtácides. 

Sendo assim, Albérico Rodrigues apresentou os representantes dos sindicatos (Guardas, Sintrac 

e Sinpc) econselhos formados por servidores das categorias para a Promotora do Cabo, Dra. Alice 

Moraes.  
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No primeiro momento, a promotora explicou o processo chamado de “Operação Abismo”, que 

desencadeou na tentativa de bloqueio dos bens dos responsáveis pelo caso por improbidade 

administrativa. Em seguida, destacou como funcionam os investimentos inconsistentes oriundos 

de empresas que não tinham segurança financeira. De acordo com ela, algumas medidas judiciais 

já foram implementadas pela própria administradora dos fundos para a redução dos prejuízos, 

após atuação do grupo de trabalho, criado com o objetivo de recuperar esses valores em 2018, 

composto pelo Ministério Público Estadual da Comarca de Cabo de Santo Agostinho; pelo 

advogado contratado pelo Instituto, especialista em Mercados de Capitais, Jalígson Hirtácides; 

pela atual gestora de fundos de investimento Veritas Capital, administradora RJI Corretoras de 

Valores Mobiliários, juntamente com o gestor do Caboprev, Albérico Rodrigues. De acordo com 

ela, 16 milhões corresponde ao valor possível de recuperação. Complementando o discurso da 

promotora, o advogado Jalígson Hirtácides, por sua vez,  ressaltou que hoje temos a comprovação 

do prejuízo da carteira a partir da ação do grupo de trabalho. Dos 92 milhões aplicados no “Terra 

Nova”, o valor de 55 milhões é o prejuízo já divulgado pelo Caboprev e pela atual gestora dos 

fundos. Depois das explanações feitas pelos convidados, houve uma sequência de perguntas 

efetuadas pelas pessoas presentes. Após sanadas todas as dúvidas, a conselheira Nerluce Campos 

destacou a importância da transparência dos fatos para que os integrantes dos conselhos possam 

esclarecer eventuais indagações da população servidora do Cabo de Santo Agostinho. Ainda no 

discurso, afirmou que é injusta a proposta de suprir as necessidades dos servidores futuros 

aumentando a alíquota do servidor ou fazendo com que o aposentado volte a contribuir de novo. 

Segundo ela, os servidores não podem arcar com as consequências dos erros da gestão passada. 

Concluídas as deliberações, e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, às 15h (quinze 

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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8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 01 de janeiro de 2022, 14:58:40

Valéria Alexandre de Oliveira
vs5840335@gmail.com
Assinou como parte
João Vieira Da Silva
vieirasilva636@gmail.com
Assinou como parte
Nerluce Campos Firmino da Silva
nerluce@hotmail.com
Assinou como parte

Eventos do documento

25 Oct 2021, 10:10:21
Documento número 67f6d3ee-3b93-4792-990c-f11fb89bcdba criado por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta
9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email :suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM:
2021-10-25T10:10:21-03:00

25 Oct 2021, 10:10:26
Lista de assinatura iniciada por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta
9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM:
2021-10-25T10:10:26-03:00

25 Oct 2021, 10:22:46
FLÁVIO FERREIRA DE FRANÇA Assinou como parte - Email: flavioffranca@yahoo.com.br - IP: 201.71.60.92
(201.71.60.92 porta: 22448) - Documento de identificação informado: 545.549.504-68 - DATE_ATOM:
2021-10-25T10:22:46-03:00

25 Oct 2021, 10:24:19
IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR Assinou como parte (Conta 1eaf5e92-f5c1-4d1e-99a2-ddc8960bded5) -
Email: ivanildo_germano@msn.com - IP: 170.80.50.108 (dynamic-170-80.50-108.pontedigital.com.br porta: 36898)
- Geolocalização: -8.292173 -35.0277914 - Documento de identificação informado: 012.782.384-09 - DATE_ATOM:
2021-10-25T10:24:19-03:00

25 Oct 2021, 11:26:45
RUFINO MANOEL LEONARDO Assinou como parte (Conta 3d46c84c-2dc4-4671-a577-41d6fff8e272) - Email:
rufino.manoelleonardo@gmail.com - IP: 201.182.95.15 (201.182.95.15 porta: 3266) - Documento de identificação
informado: 884.553.510-04 - DATE_ATOM: 2021-10-25T11:26:45-03:00

25 Oct 2021, 11:39:50
HAJIME HONDA Assinou como parte (Conta e4572977-3f6c-4be7-aaea-294a5d47f517) - Email:
hajimehonda@gmail.com - IP: 187.1.175.50 (187.1.175.50 porta: 14264) - Documento de identificação informado:
013.889.134-61 - DATE_ATOM: 2021-10-25T11:39:50-03:00

25 Oct 2021, 13:59:01

https://www.google.com.br/maps/search/-8.292173 -35.0277914


8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 01 de janeiro de 2022, 14:58:40

ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA Assinou como parte (Conta 8a1d62ba-1d61-466d-b6c4-bc4819a703d4) - Email:
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br - IP: 201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 61580) - Geolocalização: -8.2736535
-35.0277914 - Documento de identificação informado: 055.966.764-70 - DATE_ATOM: 2021-10-25T13:59:01-03:00

25 Oct 2021, 20:21:51
URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA Assinou como parte - Email: urahmonteiro@gmail.com - IP:
128.201.77.20 (128.201.77.20 porta: 10224) - Documento de identificação informado: 480.079.944-91 -
DATE_ATOM: 2021-10-25T20:21:51-03:00

25 Oct 2021, 23:11:26
JACQUELINE AMANCIO GOMES Assinou como parte - Email: quelamancio3@yahoo.com.br - IP: 191.187.185.157
(bfbbb99d.virtua.com.br porta: 16150) - Geolocalização: -8.1918245 -34.9278404 - Documento de identificação
informado: 919.036.374-49 - DATE_ATOM: 2021-10-25T23:11:26-03:00

27 Oct 2021, 19:44:32
ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ Assinou como parte (Conta 2939a29b-e49b-432b-8be3-c1eb039867c1) -
Email: arthurmmsa@hotmail.com - IP: 179.178.151.238 (179.178.151.238.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 48860) -
Documento de identificação informado: 089.955.554-32 - DATE_ATOM: 2021-10-27T19:44:32-03:00

29 Oct 2021, 09:34:03
TATHIANA LEMOS ARAUJO Assinou como parte - Email: tatitale@gmail.com - IP: 187.1.171.102
(187-1-171-102.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 18020) - Documento de identificação informado: 038.290.804-09 -
DATE_ATOM: 2021-10-29T09:34:03-03:00

03 Nov 2021, 11:38:15
SANDRO GUIMARAES GOMES Assinou como parte (Conta 7798f72e-31a6-404c-bafd-b33a040af0f7) - Email:
sandrogomes.joga10@hotmail.com - IP: 201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 59494) - Documento de identificação
informado: 416.350.514-87 - DATE_ATOM: 2021-11-03T11:38:15-03:00

04 Nov 2021, 12:16:35
IVALDO MACENA FERREIRA Assinou como parte - Email: ivaldomacenaferreira@gmail.com - IP: 201.71.60.92
(201.71.60.92 porta: 27196) - Documento de identificação informado: 213.444.504-15 - DATE_ATOM:
2021-11-04T12:16:35-03:00

10 Nov 2021, 08:37:41
VALÉRIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA Assinou como parte - Email: vs5840335@gmail.com - IP: 189.40.102.43
(43.102.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 23114) - Documento de identificação informado: 020.349.664-73 -
DATE_ATOM: 2021-11-10T08:37:41-03:00

28 Dec 2021, 13:36:57
BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com.
REMOVEU o signatário nerluce@hotmail.com - DATE_ATOM: 2021-12-28T13:36:57-03:00

28 Dec 2021, 13:37:06
BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com.
ADICIONOU o signatário nerluce@hotmail.com - DATE_ATOM: 2021-12-28T13:37:06-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-8.2736535 -35.0277914
https://www.google.com.br/maps/search/-8.2736535 -35.0277914
https://www.google.com.br/maps/search/-8.1918245 -34.9278404
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