
 

 

 

ATA Nº 04 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV  

 

No dia primeiro de outubro 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. Sendo assim, foram registradas 

as presenças dos membros do Conselho Fiscal: Sandro Gomes, Flávio Ferreira, Rufino Manoel, 

Valéria Alexandre e Jacqueline Amâncio. Em seguida, Sandro Gomes destacou os principais 

pontos de pauta da reunião: receitas e despesas do Caboprev dos fundos financeiro e previdenciário 

referentes ao ano de 2021 e a taxa de administração. Logo após, o presidente do conselho fiscal, 

Sandro Gomes informou sobre a reunião Extraordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal 

para adequação da lei previdenciária municipal, a ser realizada no dia oito de outubro, no Hotel 

Intercity Suape Costa Dourada. No decorrer da reunião, os integrantes do conselho fiscal 

apontaram a necessidade de ocorrer uma visitação ao imóvel onde será localizada a nova sede do 

Caboprev, juntamente com os membros do Conselho de Administração. Sobre a decisão, os 

conselheiros também destacaram a necessidade de haver um posicionamento da gestão da 

autarquia a respeito do andamento da reforma do imóvel. Os integrantes do conselho fiscal 

solicitaram, em seguida, o detalhamento das despesas mensais do Caboprev e taxa administrativa. 

Além de uma relação com os nomes, cargos, funções e vínculos dos funcionários do Caboprev. 

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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