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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 Agostinho-

PE , 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


