
 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CONJUNTA) – CONSELHO ADMINISTRATIVO E 

FISCAL 

 
 

ATA Nº 01/2023 DATA: 05/01/2023 HORÁRIO: 10h 

Local: Virtual, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams. 

Membros Presentes: 

 Ivaldo Macena Ferreira - Titular (Conselho Administrativo) 

 Flávio Ferreira de França - Titular (Conselho Fiscal) 

 Edson Souza Cavalcanti Wanderley - Suplente (Conselho Administrativo) 

 Rufino Manoel Leonardo - Titular (Conselho Fiscal) 

 Sandro Gomes Guimarães - Presidente do Conselho Fiscal 

 Tathiana Lemos Araújo - Titular (Conselho Administrativo) 

 Tony Ramos da Silva - Suplente (Conselho Administrativo) 

 Ivanildo Germano Gomes Júnior - Titular (Conselho Administrativo) 

 Uratanairdes Herkles Monteiro Maia - Presidente do Conselho Administrativo 

Membros Ausentes: 

 Ângelo da Silva Gambôa - Titular (Conselho Administrativo) 

 Jacqueline Amâncio Gomes - Titular (Conselho Fiscal) 

 Maria José Alves da Paixão - Titular (Conselho Fiscal) 

 Sara Gouveia de Farias - Titular (Conselho Administrativo) 

Convidados Presentes: 

 Lucas Barros – Assessor especial do Caboprev. 

Presidente do Conselho Administrativo: Uratanairdes Herkles Monteiro Maia 

Presidente do Conselho Fiscal: Sandro Gomes Guimarães 

Presidente do Comitê de Investimentos: Ivanildo Germano Gomes 
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Designação dos Membros: 

 DECRETO Nº 2.012 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 DECRETO Nº 2.198, DE 04 DE MAIO DE 2022. 

 DECRETO Nº 2.197, DE 04 DE MAIO DE 2022. 

Havendo o número legal de participantes para iniciar a reunião, o senhor Uratairdes Maia 

declarou abertos os trabalhos e agradeceu a presença dos participantes ao encontro. Em 

seguida, o presidente do Conselho Administrativo apresentou os pontos de pauta a serem 

tratados na reunião a seguir: Atualização das informações para cobrança ao gestor 

Caboprev, sobre a urgência na aprovação da Reforma da Previdência no âmbito do 

Município do Cabo de Santo Agostinho, bem como, a implementação da Previdência 

Complementar e a urgência nas respostas do Instituto as solicitações do Tribunal de 

Contas do Estado – TCE. Iniciando a abordagem dos assuntos, Lucas Barros apresentou 

um breve histórico sobre a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/19), 

destacando que o prazo para adequação à nova legislação havia sido prorrogado algumas 

vezes pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, sendo a 

última determinada pela portaria Nº 21.233, de 23 de setembro de 2020, que teve como 

exigência à adequação dos municípios à mencionada reforma até o dia 31 de dezembro de 

2020. O assessor especial do Caboprev informou também que o Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) do Cabo de Santo Agostinho    faz parte do grupo formado por 

poucos RPPS nos quais a atualização, conforme a nova lei, ainda não foi concretizada. Logo 

após, o senhor Lucas Barros relembrou que a administração municipal já havia iniciado alguns 

debates sobre o tema junto aos sindicatos municipais, resultando na elaboração de um 

trabalho preliminar, que ainda não foi encaminhado para a Câmara Municipal do Cabo, tendo 

como finalidade a conclusão do projeto de lei. Em outro momento, Lucas Barros também 

reforçou a importância do acompanhamento dos conselheiros sobre o andamento da reforma 

da previdência no Cabo, informando ainda que o Tribunal de Contas vem intensificando a 

cobrança e a verificação dos trabalhos dos órgãos deliberativos (Conselho Administrativo, 

Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos) no Brasil. Na auditoria do TCE é realizada uma 

análise sobre os assuntos tratados nas reuniões, que devem estar de acordo com as 

atribuições de cada grupo. Inclusive, o órgão chega a notificar os conselhos que estão 

atuando de forma irregular. Em seguida, o assessor do instituto ressaltou que a falta de 

encaminhamento de um projeto de lei sobre a reforma pode afetar na emissão do Certificado 

de Regularidade Previdenciária – CRP. A seguir, também foi destacado que o Regime de 

Previdência complementar já teve um projeto de lei aprovado no Município, faltando apenas 

o convênio que deverá ser realizado com algum Banco Público. Dando início ao segundo 

momento da reunião, o presidente do Conselho Fiscal, Sandro Gomes, questionou sobre a 

frequência de auditorias pelo Tribunal de Contas ao Instituto. Respondendo à pergunta, 

Lucas Barros informou que o processo é feito a cada dois anos.  
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Porém, como a última auditoria havia sido realizada no ano de 2016, a mais recente 

contemplará o período  de 2017-2022. Logo após, o senhor Sandro Gomes, presidente do 

Conselho Fiscal, relembrou que, para a adequação do Município à Reforma da 

Previdência, a Prefeitura Municipal solicitou que os representantes dos sindicatos 

apresentassem propostas de ajustes na legislação previdenciária. Com o objetivo de dar 

prosseguimento a esse trabalho  junto às categorias, a administração do Município havia 

criado uma comissão formada pelo  advogado contratado para a elaboração do projeto de 

lei, junto aos secretários de gestão e de assuntos estratégicos. Concluídos os pontos de 

pauta da sessão extraordinária, o presidente do Comitê de Investimentos, Ivanildo 

Germano, informou que os conselheiros farão a solicitação, via ofício, ao gestor do 

Caboprev e à gestão do município acerca do envio de informações para a elaboração do 

projeto de lei na Câmara Municipal do Cabo. Em outro momento, o conselheiro Rufino 

Manoel destacou a importância da organização de reuniões regulares (mensais) dos 

conselhos da autarquia, evitando assim o acúmulo de documentos para análise dos 

membros dos conselhos. Aproveitando o tema levantado, o presidente do Conselho 

Administrativo, Uratanairdes Maia, reforçou a importância da participação dos conselheiros 

nas reuniões, visto que, de acordo com o regimento interno de ambos os conselhos, existe 

um limite máximo de 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) alternadas para que o 

conselheiro perca o seu mandato. Não havendo mais nenhum tema a  ser tratado, às onze 

horas deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, deliberada e 

aprovada, através da assinatura dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, e do 

Comitê de Investimentos presentes ao encontro. 

Deliberação: Solicitação de esclarecimentos, via ofício, ao gestor do Caboprev e à 

gestão do Município do Cabo de Santo Agostinho acerca das adequações legislativas em 

conformidade com a Reforma da Previdência no âmbito municipal (Emenda Constitucional 

103/19). 
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