
   
 

   
 

 

 

 

 

ATA Nº 02/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos (dez) dias do mês de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h (dez horas), reuniu-se em 

sessão ordinária o Conselho Fiscal do Caboprev. De início, o presidente do conselho, Sandro Gomes, 

informou que a reunião poderia ser iniciada, havendo quórum suficiente para a realização da sessão, 

de acordo com as regras do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sandro Gomes registrou a 

presença dos conselheiros: Antônio Carlos, Juliana Maria e Rufino Manoel. Em seguida, destacou 

também que o tema a ser apresentado na pauta da reunião seria referente à definição sobre o 

funcionamento dos trabalhos do Conselho Fiscal do Caboprev. Logo após, o servidor do 

Caboprev, Lucas Barros, apresentou as últimas demandas solicitadas pelo TCE-PE, através dos 

ofícios circulares e ofícios de solicitação de documentos da auditoria 2017-2021. Após a verificação 

dos itens exigidos pelo TCE, foi iniciado o debate a propósito dos trabalhos de fiscalização e análise 

elaborados pelo Conselho Fiscal. Ficou decidido que o trabalho de fiscalização do conselho fiscal se 

daria, não somente pela verificação das despesas relacionadas à Taxa Administrativa, mas também, 

sobre os resultados dos investimentos e conferência dos repasses das contribuições previdenciárias. 

Ficou deliberado, também, que na reunião seguinte seria realizada a análise dos resultados dos 

seguintes tópicos: Taxa Administrativa (através da planilha de acompanhamento dos limites da 

Taxa Administrativa); Investimentos (através do relatório de investimentos aprovado pelo comitê de 

investimentos) e Repasses (através da planilha de acompanhamentos de repasses extraídos do sistema 

SIPREV). Todos estes, relativos ao exercício de 2021. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, 

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

através da assinatura dos membros do Conselho Fiscal presentes ao encontro. 
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