PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2011, deu-se início a reunião do Conselho de
Administração no horário habitual as 15:00 h, com tolerância de 15 (quinze) minutos. Desta
feita começando as 15:10 h, onde na oportunidade foi solicitada a fala para que fosse dado
alguns informes pela Diretora-Presidente do CABOPREV, Célia Verônica Emídio que deu
início aos informes falando inicialmente sobre a compra do carro que provavelmente
acontecerá no mês de dezembro, uma vez que houve pregão para efetivar a compra. Em
seguida falou sobre a realização do PREVIPLAN que acontecerá no dia 13 de dezembro de
2011 às 09:00h no auditório do CAM (centro Administrativo Municipal), informou ainda que
deve ser apresentado para discussão no PREVIPLAN o plano de ação, as propostas para 2012
e avaliação de 2011. Ainda de posse da palavra informou que na condição de Presidente do
Comitê de Investimento, vai solicitar à Caixa Econômica Federal uma ajuda para realização
do PREVIPLAN, em seguida informou sobre a viagem ao Rio de Janeiro, trata-se portanto
do 11º Congresso da ANEPREM a realizar-se entre os dias 22 à 25 de novembro de 2011,
quem irá participar: Célia Verônica, Gilson Faisbanchs, Antônio Correia, Veralúcia Damázia
e Maria das Graças Cavalcanti. Com relação a confraternização de encerramento do ano com
os aposentados do CABOPREV, acontecerá no dia 22/12/2011 às 08:00 h da manhã no Teatro
Barreto Júnior. Sendo indagada pelo professor Clodomiro sobre a possibilidade de
distribuição de uma cartilha específica sobre o CABOPREV e ainda contendo regras sobre
aposentadoria, a Presidente Célia Verônica respondeu que no momento, por questões
financeiras, seria inviável a distribuição das mesmas e que iria dispor no site do CABOPREV,
onde todos tivéssemos acesso, além de sempre que possível e conforme agendamento ir em
reuniões nos sindicatos para fazer esclarecimentos, principalmente sobre a atuação do
CABOPREV e regras de aposentadorias. Na ocasião, antes da retirada da Diretora-Presidente
do CABOPREV, a Presidente do Conselho de Administração: Srª Célia Andrade passou para
as mãos da Diretora-Presidente do CABOPREV o Regimento Interno do Conselho de
Administração para que ela o enviasse para Procuradoria Jurídica do Município para
apreciação e aprovação. Após o momento mencionado a Presidente do Conselho de
Administração, Srª Célia Andrade, falou aos conselheiros presentes que iria conversar com
Célia Verônica da possibilidade de ir para o congresso da ANEPREM – comprando passagens
para o Rio de Janeiro e também se hospedando por conta própria, uma vez que as reservas do
hotel, para quem iria para viagem, já haviam sido realizadas. Vale salientar que não tinha
condições contábeis para aquisição das passagens pelo CABOPREV, contudo as diárias
poderiam ser dadas e pelo exposto da Presidente do Conselho de Administração, tentaria
fazer o acordo, já que ansiava ir ao congresso. Diante das exposições dos motivos, os
conselheiros que estavam presentes apoiaram a iniciativa, ficando acertado que se houvesse
êxito no pleito reivindicado, a mesma comunicaria aos membros do Conselho e
posteriormente haveria uma prestação de contas de como e quando ocorreriam os
preparativos da até então possível viagem. E como nada mais tinha para acrescentar,lavrei e
assinei a presente ata a qual dou fé .
Célia Maria N Andrade – Presidente do Conselho Administrativo.
Cabo de Santo Agostinho. 16 de novembro de 2011
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Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2011, às 14h foi realizada no SEST/SENAT
a última reunião do Conselho de administração e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho, a presente reunião foi
presidida pela Diretora-Presidente a Srª Célia Verônica anfitriã do evento. Também presente
chegando as 16h estiveram os gestores da Caixa Econômica Federal: Sr Marcelo Paiva e Srª
Fernanda Ribeiro. O desenvolvimento da reunião foi assim discriminado:
I A apresentação da proposta para Plano de Ação – Exercício 2012;
II Leitura e Apresentação da Política de Investimento – Exercício 2012, que foi explanada
pelo gerente: Marcelo Paiva;
III Finalidade primordial alcançar a meta atuarial em 2012;
IV Implantação da simulação de Aposentadoria – SIPREV;
V Compra de veículo para o CABOPREV, que já havia previsão;
VI Implantação de uma Assessoria Jurídica em 2012;
VII Apresentação do Comitê de Investimentos. Quando a Política de Investimentos do
CABPREV para 2012 após esclarecimentos da gerência da caixa Econômica Federal teve na
carteira de investimentos a seguinte composição: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP –
15% ; caixa FIC Novo Brasil IMA – B LP 30%; Caixa FI Brasil IMA Geral IP RF LP 55%,
vale salientar que em todos os percentuais aplicados houve a preocupação do enquadramento
conforme resolução 3922/2012. Foi válida a participação dos conselhos, bem como dos
membros do Comitê de Investimentos agora já formado em sua composição. A matéria
investimentos alocados para os ativos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV, ainda carece de estudos por parte dos
membros do Comitê, ora organizado contudo é harmoniosa a opinião de que todos
participantes tem o profissionalismo aguçado para o aprendizado. Após todos os itens acima
citado deu o encerramento da reunião que foi pontuada pela confraternização de natal entre
os presentes. E como nada mais tinha para ser acrescentado, lavrei e assinei a presente ata e
dou fé.

Célia Maria Nascimento Andrade
José Antonio Lourenço

Cabo de Santo Agostinho, 22 de dezembro de 2011
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Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2012, foi iniciada uma reunião do Conselho de
Administração, junto aos membros também convidados do Conselho fiscal. Os assuntos
tratados na I reunião ordinária do Conselho de administração teve a ordem conforme a pauta
assim discriminada: Apresentação da formação implantação da Junta Médica do Cabo de
Santo Agostinho: Fala de Rubenita Sobral; implantação do núcleo de assistência do
trabalhador – junta médica: fala de Rubenita, Informes com Célia Verônica (DiretoraPresidente do CABOPREV); informes com Célia Verônica (Presidente do Conselho de
Administração). Além dos nomes acima já citados, estiveram presentes os conselheiros e
alguns convidados: José Antonio Lourenço (conselheiro); Antonio Correia de
Pontes(Conselheiro) Clodomiro José da Silva (Conselheiro) Maria das Graças C. da Silva
(Presidente do Conselho fiscal); Auronildo Francisco da Silva (conselheiro fiscal); Rosa
Amélia S. de A. Santos – gerente administrativo e financeiro da secretaria de infra-estrutura ;
Sandro J. dos Santos – membro da Cist – Cabo, Cássia Maria Pontes Bezerra – representante
da vigilância a saúde do trabalhador.
A fala da Diretora – Presidente, Srª Célia Verônica na ocasião explicou que os RPPS
existentes desde 2002 e que no caso do município do Cabo de Santo Agostinho, desde 2005, na
condição de Autarquia Municipal que atualmente existem os conselhos: Fiscal e
Administração que são compostos por servidores efetivos; inativos de segmentos como
SINTRAC; SIMPC e representantes do legislativo na qualidade de servidores que
encontram-se à disposição do legislativo. Que todas as ações do Instituto passam pelos
conselhos, que uma das maiores preocupações do CABOPREV se chama: Junta Médica nos
quesitos funcionamento e estruturação. Que existe uma recomendação do ministério da
Previdência, para que haja um controle por parte da junta médica , para que sejam efetuados
os pagamentos de auxilio doença da mesma forma como ocorre no INSS. Atualmente o
CABOPREV não esta pagando porque falta o acompanhamento da junta médica. Neste
momento a Diretora – Presidente Ressalta a falta da gerente de recursos Humanos , a Sra.
Andrea Pedrosa que não se encontrava no recinto , questionando se a mesma havia sido
convidada para a reunião . Também informou que os benefícios previdenciários são de
natureza do CABOPREV que ela que ela sente falta desta capacidade gestora para a
estruturação da junta médica. Por isso a saúde esta implantando o núcleo de atenção a saúde
do trabalhador (NAST) que vai da suporte técnico na parte ocupacional e laborativa dos
servidores do município bem como trabalhadores do município que tenham outro vinculo
empregatício. Dá seqüência a reunião a Sra. Rubenita Sobral foi argumentando já com base
na sua apresentação . Então foi compreendido entre os presentes que o NAST dará respaldo a
junta médica na conclusão do nexo técnico Epidiológico (identificação da doença adquirida
pelo servidor ) bem como agrava a saúde dos mesmos , fazendo-se acompanhamento dos
acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, fazendo-se desta forma o link com a
legislação , assim como preconiza e recomenda a lei 2.273/2005 do CABOPREV . Ainda
explica Rubenita Sobral sobre o embasamento legal para pagamento tanto de auxílio-doença
quanto acidente de trabalho o núcleo vai ter dois níveis: um voltado para o servidor Público
Municipal e o Trabalhador formal do municipal e o trabalhador formal e informal do
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município , a diferença é que o servidor público vem direcionando pela administração e
recursos humanos da P.M.C.S.A e a própria junta médica, que após o atendimento ao
servidor e de conformidade com a necessidade, indetificará o NEXO e essa junta vai
encaminhar ao médico do trabalho do NAST solicitando um parecer ou laudo Técnico que
terá como base :os laudos dos especialistas que o trabalhador deve ter em mãos e, a partir
desse ponto o núcleo encaminhará este servidor de posse do parecer técnico da capacidade
laborativa ou inlaborativa será reabilitado ou aposentado. Não esquecendo que através do
NAST que vamos traçar o perfil epidiológico dos servidores da ativa por secretarias e setores ,
desta feita identificando quem mais adoece ou tem agravamento de doenças levando-os a óbito
partindo desses dados serão feita as intervenções de natureza; intra e intersetorial, utilizando
os serviços e o atendimento aos especialistas da rede do município , que atende de forma a não
deixar dúvidas, quanto a pretação de um serviço de excelente qualidade nas várias
especialidades oferecidas pela rede no município através do SUS . Quanto aos atestados
médicos, dispomos do seguinte padrão: regime geral após quinze dias de atestado o
trabalhador é encaminhado ao INSS, já os servidores da prefeitura após igual período são
encaminhados ao CABOPREV . Ainda com relação aos laudos médicos e a sua importância
para o CABOPREV , uma vez de posse desses laudos o núcleo fará a diferença porque
efetuara a busca ativa desses servidores efetivos que estiverem afastados , dando o suporte
técnico que o instituto precisa no sentido de diagnosticar se o funcionário continuará afastado
ou se terá condições laboriais de retorna ao trabalho normalmente. Uma vez que estas ações
forem desenvolvidas , vão proporcionar ao CABOPREV conforto no pertinente a
pagamentos de benefícios. O conselheiro Antonio Lourenço havia interpelado logo no início
da explanação como seria o funcionamento do núcleo e da junta médica , o que posterior as
explicações sinalizou que se sentia contemplado . O NAST atenderá uma demanda específica
voltadas para as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho, lembrando que este
trabalhador será referenciado pela rede, uma vez que é competência da mesma fazer a
assistência ao trabalhador , esta política é do SUS que se responsabiliza por todo o serviço . A
saúde do Trabalhador não é de exclusividade da secretaria de saúde. Ela trabalha de forma
hierarquizada e integrada de acordo com a NOB/2006 e a portaria 3120 da saúde do
trabalhador que rege estas diretrizes as explicações foram pertinentes pois contempla as
indagações de Sandro J. dos Santos , membro da CIST/cabo que também havia comentado
que o núcleo e a junta são macro com dimensões que traduz ações de cima para baixo. È
salutar registrar que o núcleo e a implantação da junta médica que é pertinente o termo
implementação da junta médica , pois ela já existe , faltando apenas algumas adequações são
conquistas que estão sendo construídas como os servidores haja visto que esta será a primeira
reunião de caráter exposetiva.Por fim enfatizamos que a junta médica com uma boa
estruturação são resultante de reinvidicações contantes em conferências passadas , realizadas
pelo CABOPREV , estava no PPA de 2010 , bem como no plano de ação do referido instituto.
E como nada mais tinha a ser acrescentado, lavrei e assinei a presente ata e dou fé.
Célia Maria M. Andrade – Presidente do Conselho Administrativo
Cabo de Santo Agostinho, 18 de Janeiro de 2012
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Aos vinte e oito do mês de fevereiro de 2012 que foi iniciado uma reunião
extraordinária que tinha sido convocado aos todos digo conselhos de administração e fiscal, a
presente reunião aconteceu na sede do CABOPREV , com horário previsto para 14:00 .
Estavam presente os conselheiros : Celia Maria M. Andrade (presidente do conselho de
administração); Maria das Graças C. da silva (Presidente do Conselho Fiscal) Vera Lucia D.
de Albuquerque (Suplente do conselho fiscal); José Antonio Lourenço (titular do conselho de
administração ) . Antonio correia de pontes( titular do Conselho de administração ); Rubenita
Sobral da Rocha (vice-presidente do conselho de administração). A pauta da reunião de
caráter extraodinário tinha em seu ponto principal. Legalização da sede onde funciona o
instituto de previdência dos servidores públicos municipal do cabo de santo Agostinho,
localizado na rua : vigário João batista n º39 Centro – cabo , a sede do instituto foi doada pelo
executivo , tendo sido reivindicado na primeira conferência municipal de previdência do cabo
em dois mil e seis , sendo que efetivamente não foi formulada ainda a documentação, A gestão
do conselho atual está chegando ao fim, outros servidores serão empossados para atuarem nos
conselhos, na gestão do biênio 2010/2012. Portanto a preocupação dos conselheiros, junto aos
presidentes de administração e fiscal é pertinente porque queremos com esta reunião definir a
redação que ira compor o ofício, que será enviado para Diretora- Presidente do CABOPREV,
e esta por sua vez estará remetendo ofício para o setor jurídico da Prefeitura do cabo . A
presidente do Conselho de administração sraº Celia Andrade fala ainda que muito embora a
conselheira: Maria Fátima Santana, não esteja presente por razões de motivos superiores, a
mesma é conhecedora da matéria que esta sendo discutida na reunião e para tanto inclusive
forneceu elementos que vão contribuir com a redação final do referido ofício. Em tempo
registramos que a conselheira Maria de Fátima pertence ao conselho fiscal. Estamos
transcrevendo na íntegra a redação do ofício que Diretora- presidente do CABOPREV :
Estamos solicitando através deste ofício, que seja providenciado por v.sa, interferência junto a
assessoria jurídica do município do cabo de santo Agostinho, para efetuação da legalização da
sede do CABOPREV uma vez que o direito fato já exista, necessitando tão somente do
reconhecimento do direito legal.O prédio onde funciona instituto de previdência dos
Servidores do cabo de santo Agostinho fica localizado na rua : vigário João batista nº39 no
centro do cabo de santo Agostinho . esta solicitação que estamos formalizando , é de
decorrente da manifestação dos anceios contidos resultante da última reunião dos membros
dos conselhos de administração e fiscal onde os conselheiros registravam em ata que
desejavam enviar um ofício reivindicando a Diretora- presidente do CANOPREV a
regularização da sede .vale a observação de que por força da n º 2273 de 27 de setembro de
2005 do CABOPREV os conselheiros acima citados estão sendo destituídos , para que outros
servidores sejam nomeados exceto para as duas presidências (Administração / Fiscal) com
suas respectivas suplência , que tem mandato igual ao executivo, ou ,por ocasião de alguma
recondução de membros de conselho por mais de um mandato , como é previsto na lei já
acima especificada. Em tempo informamos que o pleito que ora está sendo solicitado , teve
como base a 1º conferência dos servidores Públicos Municipal do cabo de Santo AgostinhoPE , ocorrida em 2006 , nos : 24 e 25 de novembro do mesmo ano já em atas passadas
observamos que já existia a preocupação sobre o assunto objeto desse ofício.
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Segue para juízo de valores, atas referenciadas neste ofício que se encontram anexadas ao
documento. Sendo assim, concluímos a seguinte solicitação, aguardando o posicionamento do
pleito. E como nada mais tinha para ser acrescentado, lavrei e assinei a presente ata e dou fé.
Célia Maria M. de Andrade.

Cabo de Santo Agostinho, 28 de Fevereiro de 2012
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Aos vinte e oito do mês de março de dois mil e doze (28/03/2012) , às 8:00 h da manhã no
auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM) denominado de Palácio Joaquim
Nabuco, localizado na rua: Manoel Queiroz da Silva nº 145 – Torrinha , Cabo de Santo
Agostinho/PE, realiza-se a sessão solene de posse do Conselho de Administração do Instituto
de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV para o
mandato de dois anos (02 anos), conforme Lei Municipal de Nº 2273 de 27/09/2005. Sendo
empossados pelo Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, ou
seu representante legal. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados:
Titulares:







Célia Maria N de Andrade
Monique Cavalcanti Finizola
Márcia Cristina M de Lima
José Antônio Lourenço
Nilma Mar5ia de Paula
Maria Alice de C Silva

Suplentes:







Rubenita Sobral da Rocha
Thiago Antonio C de Farias
Rosa Maria dos Santos Pereira
Sandro Guimarães Gomes
Maristela Gabriel de Melo
Elvio de Barros Gomes

Os quais tomam ciência nos termos legais de cumprir o papel a eles (as) designado o presente
ato.

Cabo de Santo Agostinho, 28 de Março de 2012
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