
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 02/2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV 

No dia doze do mês de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-se, às dez horas, a 

reunião extraordinária do Conselho de Administração e Fiscal do Caboprev, no auditório 

do setor de licitações (CPL) do Centro Administrativo Municipal (CAM I). Estiveram 

presentes os membros do Conselho Administrativo: Uratanairdes Herckles Monteiro 

Maia (presidente do conselho), os membros titulares, Tathiana Lemos Araújo, Ivanildo 

Germano Gomes Júnior, e os suplentes, Antônio Correia de Pontes e Tony Ramos da 

Silva. Já representando o Conselho Fiscal, participaram os titulares Flávio Ferreira de 

França, Jacqueline Amancio Gomes e Rufino Manoel Leonardo. Também participou do 

encontro, José Marcos, convidado pelo seu notório saber em gestão de Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS). A sessão ocorreu tendo como pauta o Pró-

Gestão RPPS, programa de qualificação e certificação de Regimes Próprios de 

Previdência Social brasileiros, além das boas-vindas aos novos conselheiros do Instituto. 

De início, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, destacou a importância 

da qualificação dos membros dos órgãos colegiados do Instituto tendo como objetivo 

aprimorar o trabalho dos conselheiros no acompanhamento das ações da autarquia. Em 

seguida, José Marcos explicou que o conselho de administração é o órgão máximo que 

representa o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), cabendo ao conselho fiscal, 

a função de verificar as ações do conselho e da gestão para corrigir possíveis falhas e 

assim preservar o Instituto. José Marcos também ressaltou que todas as reuniões dos 

conselhos devem estar descritas em Ata, constando as principais deliberações dos 

conselheiros. Logo após, o conselheiro Antônio Pontes declarou que todos os pontos 

levantados por José Marcos foram relevantes, e por isso, salientou a necessidade de 

maior aprofundamento em relação às atividades dos conselheiros. O conselheiro 

informou que estava participando da reunião representando a conselheira titular Sara 

Gouveia, pois a mesma estava cumprindo agenda no Sindicato dos Professores do Cabo 

(SINPC) e por isso não pôde estar presente ao encontro. Após as considerações, alguns 

conselheiros puderam sanar dúvidas sobre as atividades dos membros titulares e 

suplentes. Em um segundo momento da reunião, Lucas Barros, assessor especial do 

Instituto, ressaltou a importância da elaboração e da conclusão dos regimentos internos 

dos Conselhos de Administração o Fiscal do Instituto para nortear as atividades dos 

órgãos ao longo do ano. O assessor também informou que todos os conselheiros 

receberão novamente o curso virtual, ministrado por José Marcos, sobre o Pró-Gestão 

RPPS. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às onze horas e trinta minutos 

deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, deliberada e aprovada, 

através da assinatura dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presentes 

ao encontro. 
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