
 

 

 

 

ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV  

 

Aos 03 (três) dias do mês de novembro 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 

registrou as presenças dos membros do Conselho: Flávio França, Rufino Manoel e Jacqueline 

Amâncio, e do assessor especial do Caboprev, Lucas Barros. Em seguida, Sandro Gomes informou 

a respeito da ausência justificada da conselheira Valéria Alexandre, apresentando, logo após, a 

pauta a ser destacada no decorrer da sessão: Análise das despesas administrativas do Caboprev 

dos fundos financeiro e previdenciário referente aos meses de agosto e setembro do ano de 

2021. No decorrer da sessão, os membros do conselho fiscal debateram acerca das atribuições do 

Conselho em relação à prestação de contas do Caboprev durante o referido ano. Sendo analisado, 

na lei da autarquia, a responsabilidade do conselho pela análise das prestações de contas efetivadas 

pelo CABOPREV aos servidores e dependentes e a respectiva tomada de contas dos responsáveis. 

Em seguida, o assessor Lucas Barros apresentou a relação detalhada das despesas dos fundos 

financeiro e previdenciário e o demonstrativo de acompanhamento da taxa de administração 

previdenciária do Caboprev (exercício de 2021) e solucionou eventuais dúvidas dos conselheiros 

presentes que receberam os documentos impressos. Durante a reunião, foi solicitado pelos 

conselheiros a disponibilização da relação de empenhos liquidados referente ao período de janeiro 

a julho do corrente ano. Sandro Gomes solicitou ao assessor especial, Lucas Barros (controle 

interno) que seja disponibilizada, pelo setor de contabilidade da autarquia, a relação das despesas 

da taxa mensal referente ao mês de outubro de 2021 para que seja disponibilizada ao conselho 

fiscal até em até dois dias antes da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, que acontecerá 

no dia 26 de novembro. O presidente do conselho também solicitou que nas próximas reuniões o  
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instituto disponibilize aas informações dentro do prazo para os meses subsequentes. Com base nas 

atribuições do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os integrantes do conselho fiscal solicitaram 

a participação de um membro do setor investimentos para facilitar a análise dos relatórios de 

investimentos do Caboprev ao longo do ano de 2021. 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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