
 

 

 

ATA Nº 03/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 (nove) horas, reuniu-

se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 

Município do Cabo de Santo Agostinho (Caboprev), na sede do instituto, localizado na Rua José 

Plech Fernandes, número 27, no Cabo de Santo Agostinho – PE. De início, o presidente do 

conselho, Sandro Gomes, sinalizou que a reunião poderia ser realizada, havendo quórum 

suficiente para a mesma, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Fiscal. O presidente do 

conselho, após registrar a presença dos membros Arthur de Melo, Flávio França, Rufino Manoel, 

Valéria Oliveira e Nerluce Campos, apresentou os informativos da pauta a serem destacados no 

decorrer da sessão, sendo estes: 1- INFORMES: 1.1- Informes sobre a participação dos 

conselheiros nos seminários de Petrolina e Caruaru, realizados pela Associação 

Pernambucana de Entidades de Previdência Pública (APEPP) e, de Ipojuca, realizado pela 

Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM); 

1.2- Informes sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que ocorrerá 

na próxima quarta-feira (1º de setembro), às 14 (catorze) horas, no Centro Administrativo 

Municipal (CAM I). Na ocasião, Sandro Gomes entregou aos conselheiros presentes cópias do 

Planejamento Estratégico do Caboprev (2021/2024) e do documento sobre os principais pontos de 

alteração legislativa com a Emenda Constitucional 103 (Reforma da Previdência), que subsidiará a 

adequação da lei do Caboprev. Em seguida, apresentou o ponto 2- DISCUSSÃO E 

DELIBERAÇÃO: 2.1- Necessidade de Alteração da data e horário das reuniões ordinárias 

do conselho; 2.2- Definição de pauta específica das reuniões ordinárias. Seguindo para o 

ponto: 3- Análise dos documentos relacionados ao processo de venda e compra de veículo do 

instituto. Ao apresentar os temas a serem apresentados na sessão, o presidente do conselho fiscal 

deu início ao debate relacionado ao ponto 2.1. Após o diálogo, os integrantes dos conselhos 

deliberaram que as reuniões ordinárias passarão a ocorrer na terceira sexta-feira de cada mês, às 9 

(nove) horas, objetivando facilitar uma maior participação dos integrantes do conselho; Sobre o 

ponto 2.2- Definiu-se que a pauta das reuniões ordinárias, passará a ser específica para análise das 

receitas e despesas mensais do Instituto. Em um momento seguinte, os conselheiros debateram 

sobre a formatação do planejamento estratégico da autarquia, e, de acordo com a análise desse 

trabalho, decidiram que deveriam ser expostos os valores correspondentes às atividades descritas 

no documento, com relação às ações do ano de 2021. Logo após, o conselheiro Arthur de Melo 

ressaltou a importância da presença de um profissional especialista em reforma previdenciária 

para explicar aos conselheiros as últimas mudanças no sistema. Diante disso, os integrantes do 

conselho solicitaram que fossem reproduzidas cópias do documento resultante da formação da 
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Comissão de Fiscalização constituída na 7ª Conferência Municipal de Previdência Social, 

responsável pelo debate da reforma da previdência, e posterior adequação na lei da autarquia. A 

seguir, os membros do conselho passaram para o item 3 da programação da reunião, deliberando 

assim, que a partir dessa data, a gestão do instituto comunique, previamente, ao conselho fiscal, 

todos os processos licitatórios de compra e venda que ocorrerem na autarquia. Desse modo, o 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) contribuirá para que os integrantes do conselho 

fiscal atuem na fiscalização das atividades realizadas. Ainda sobre o tema, a conselheira Nerluce 

Campos salientou que “repudia” a compra do veículo pelo instituto, sem essa decisão ter sido 

passada, anteriormente, pelo referido conselho. A conselheira também solicitou que houvesse mais 

celeridade em relação ao processo de reforma do imóvel da nova sede do Caboprev. Os 

conselheiros solicitaram, ainda, um maior detalhamento de informações no Planejamento 

Estratégico 2021, no que diz respeito às datas de início e conclusão das ações, além de valores. 

Concluídas as deliberações da sessão, e não havendo mais nenhum tema a ser tratado, o presidente 

do Conselho Fiscal, Sandro Gomes, deu por encerrada a reunião, às 11 (onze) horas, sendo lavrada 

a presente Ata, que será assinada pelos conselheiros presentes.  
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