
PREVICOB COMUNICA NOVA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2021-2022 

Respeitando as normas de distanciamento social, o instituto organizou a 1º reunião, na 
segunda – feira em 04 de janeiro de 2021, para apresentação da nova diretoria e pontos 
almejados para este ano. 

A nova diretoria composta pelo Diretor Presidente Alex da Silva Moura, o Diretor 
Administrativo Financeiro, Fabrício Siquara Gonçalves que já faziam parte da equipe nos 
últimos dois anos. E para esse biênio contamos com a colaboração do ilustre Procurador 
Jurídico Dr. Paulo Cezar Alves de Oliveira. 

 

A manutenção da estrutura administrativa do PREVICOB se deu em função dos 
relevantes resultados obtidos a frente do Previcob durante os últimos 2 anos. A título de 
exemplo, para entender melhor a magnitude dos resultados, no início do ano 2019, o 
Previcob constava em caixa algo em torno de 36 milhões, hoje, passados 2 anos, conta 
com mais de 49,65 milhões - um crescimento expressivo de mais que 38% em tempos de 
plena crise. 

 

Durante os anos de 2019 e 2020, além dos bons resultados financeiros, instituição 
almejou outros resultados que foram alcançados, dentre eles podemos destacar: o 
recolhimento de contribuição de servidores em licença sem vencimento, busca pelo 
equilíbrio financeiro e atuarial mantendo o nível de arrecadação de contribuições, 
processos em diligências que foram homologados, implantação do sistema COMPREV - 



Compensação Previdenciária (que é um acerto de contas entre o regime geral de 
previdência que gera o direito de se compensar financeiramente com o RPPS). 

O Previcob, mesmo com os bons resultados recentes e todo esforço para manter as 
metas acima do determinado pelos órgãos de controle, ainda se encontra distante da 
situação ideal para ser considerado atuarialmente equilibrado.  

Ao ser abordado, Alex disse: "cuidar do Previcob representa zelo com o desenvolvimento 
econômico e social do município, com a gestão financeira e o cuidado com as pessoas - 
daqui sairá o sustento para àqueles servidores que dedicam as suas vidas para cuidar da 
coisa pública dentro dos princípios legais. É preciso ter coragem e responsabilidade, pois 
deixar de cuidar da previdência (Previcob) é deixar o município e todos aqueles que 
dependem diretamente dele a deriva. Caso não seja adotado medidas possíveis agora 
não demorará muito para ocorrer o tempo em que teremos que enfrentar um grande 
problema de escassez para todos." 

O Previcob foi criado em 2002, sendo obrigado até assumir as aposentadorias de todos 
os servidores efetivos existentes no município, antes mesmo da sua criação, ainda que 
não tenham feito qualquer tipo de contribuição para formação das duas respectivas 
reservas para aposentadoria. Tornando assim um dos principais fatores para formação 
do conhecido DÉFICIT ATUARIAL. 

O município, através da lei complementar 48/2018, depois de muitas tentativas sem 
sucesso para equacionar o problema, criou um plano de amortização com o propósito de 
fazer aportes adicionais de recursos para tornar o Previcob financeiramente viável. 

Na sua fala Fabricio, Diretor Administrativo e Financeiro,assevera: "acredito que estamos 
no caminho certo, pois contamos com uma equipe altamente comprometida e que busca 
melhorar o aprendizado a cada dia, além disso, estamos passando ainda por um 
processo de modernização dos sistemas de gestão e, o mais importante, estamos 
adotando um trato diferenciado nas questões de investimentos dos recursos do Instituto 
desde o primeiro dia em que estamos diretores, procurando maximizar os rendimentos 
sem abrir mão da segurança nas operações. Temos orgulho de estar, no mínimo, entre 
os 10 primeiros Regimes de Previdência do país no ranking de rentabilidade dos 
recursos". 

Na intenção de manter os bons resultados o instituto se prepara para novos desafios 
como a implantação do Pró-Gestão, ferramenta que vai fazer com que os RPPS sigam no 
caminho da profissionalização dos seus gestores e servidores.  

No contexto geral, atualmente existem no País cerca de 2150 Regimes Próprios de 
Previdência Social, que contam com quase 10 milhões de segurados, entre servidores 
ativos, aposentados e pensionistas, e são responsáveis pela gestão de recursos 
acumulados superiores a 270 bilhões de reais. 


