
 

 

 

 

ATA Nº 01/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

CABOPREV 

Aos (catorze) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h (dez horas), 

reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Administrativo do Caboprev, no auditório da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizado na Avenida Historiador Pereira da 

Costa, 594. De início, o presidente do conselho, Uratanairdes Maia, agradeceu a 

presença de todos e destacou os temas de pauta a serem apresentados na reunião: 

Calendário de Reuniões anuais do Conselho de Administração para o ano de 2022, 

Certificação dos conselheiros e remuneração para os conselheiros e regras para a 

utilização do grupo do WhatsApp do conselho. Estiveram presentes, além de 

Uratanairdes Maia, os conselheiros Ângelo Gambôa, Tony Ramos, Antônio Pontes, 

Ivanildo Germano, Ivaldo Macena, Edson Souza e Tathiana Lemos. Para auxiliar nos 

assuntos a serem tratados, também esteve presente o assessor especial do Instituto, 

Lucas Barros. A princípio o conselheiro e gerente administrativo financeiro do Caboprev, 

Ângelo Gambôa, destacou a importância da nova certificação profissional para os 

dirigentes e conselheiros dos RPPS, explicando que esse processo de qualificação tem 

como objetivo proporcionar aos representantes das instituições de previdência pública a 

capacidade técnica de análise para a melhoria do desempenho das suas atribuições. O 

conselheiro também destacou que a nova certificação é uma exigência da Secretaria da 

Previdência (SPREV) divulgada pela portaria nº 946 de 02/02/2022. Aproveitando a 

temática, o conselheiro Antônio Pontes solicitou o material impresso do curso sobre o 

Pró-Gestão RPPS, oferecido pelo Caboprev, para facilitar o aprendizado dos conteúdos 

abordados na capacitação. Em seguida, o conselheiro também pediu que houvesse um 

momento presencial com o professor José Marcos, produtor do curso em questão. Logo 

após, o conselheiro Ivaldo Macena sugeriu que fosse realizada uma prova simulada 

como teste para a prova da certificação. Na sequência dos pontos de pauta da reunião, 

o conselheiro Ângelo Gambôa mencionou algumas regras de boa convivência no grupo 

do WhatsApp do conselho de administração, tais como: não falar sobre assuntos 

políticos ou pessoais e evitar enviar mensagens em horários inadequados. Após o 

debate, o assessor especial do Caboprev, Lucas Barros, apresentou os principais 

assuntos exigidos para a prova da certificação e mostrou também os requisitos para a 

obtenção do Pró-Gestão Nível III. Na ocasião, o assessor ressaltou o item a respeito da 

área de controle interno do Instituto, ressaltando a elaboração de um relatório trimestral 

que teste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações 

atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas 

pelo RPPS para implantação das ações não atendidas. Em seguida, o assessor especial 

destacou alguns tópicos presentes no relatório mensal de janeiro de 2022, tais como: 

Certidão de regularidade previdenciária – CRP; Capacitação do gestor dos recursos e  
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dos membros do Comitê de Investimentos; Acompanhamento da meta atuarial e 

monitoramento das ferramentas de governança e dos programas de Gestão como o Pró-

Gestão RPPS. Ao final das pontuações, Lucas Barros apresentou a planilha de 

andamento das ações para a adequação do Instituto às exigências do Nível III do 

programa. Após a apresentação, o conselheiro Antônio Pontes fez uma crítica com 

relação à quantidade extensa de conteúdos abordados no relatório, afirmando que seria 

mais proveitosa a realização de outra reunião mais longa para o debate mais profundo 

em torno dos assuntos levantados. Em um momento seguinte, o presidente do Conselho 

de administração, Uratanairdes Maia, informou que o diretor-presidente do Caboprev, 

Albérico Rodrigues, faria as suas considerações a respeito da remuneração para os 

membros dos conselhos da autarquia, ainda em fase de projeto. Introduzindo o tema, 

Albérico destacou que a remuneração “dentro do razoável” é uma ação justa e 

compatível com o nível de responsabilidade dos membros dos conselhos. Após o debate 

final, o diretor do Caboprev informou que os conselheiros poderiam receber, via e-mail, o 

material abordado durante a sessão ordinária. Não havendo mais nada a ser tratado em 

pauta, às doze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a 

presente Ata, deliberada e aprovada através da assinatura dos integrantes do conselho 

de administração presentes ao encontro.  
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