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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. 
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