
 

 

 

 

ATA Nº 03/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV 

 

Aos (quinze) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14h (catorze 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. Em seguida, o presidente 

do conselho registrou a presença dos conselheiros: Rufino Manoel, Jacqueline Amâncio e Antônio 

Carlos da Silva. Tendo como objetivo o andamento dos trabalhos deliberados na reunião anterior, foi 

dado início a apresentação dos resultados relativos aos 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 do relatório 

de acompanhamentos de repasses extraídos do sistema SIPREV). Todos estes, relativos ao exercício 

de 2021. Com relação à taxa de administração, foi verificada a fórmula do cálculo para o 

estabelecimento do limite anual das despesas administrativas do exercício de 2021, assim como a 

análise das despesas mensais de cada fundo (financeiro e previdenciário), e também o total anual 

gasto de despesas administrativas, cujo resultado foi inferior a metade do limite legal estabelecido. 

Ou seja, foi utilizado 0,99% do total de 2%. A propósito dos Repasses das contribuições 

previdenciárias, foi verificado o relatório de acompanhamento dos repasses extraídos do sistema 

SIPREV e constatado a integralidade no pagamento das contribuições. Foi identificado que o órgão: 

Fundo Municipal de Saúde, realizou alguns pagamentos de forma intempestiva, entretanto, foi 

realizada a cobrança de multas, juros e atualização monetária dos pagamentos realizados 

intempestivamente. Sobre os Investimentos, foi analisado o relatório de investimentos aprovado pelo 

comitê de investimentos, e verificado o saldo patrimonial do encerramento do exercício, bem como 

a identificação dos recursos alocados nos fundos estressados “Terra Nova”. Nesse assunto, foi tratado 

sobre a necessidade de o responsável pelo setor de investimentos esclarecer, numa próxima reunião, 

os montantes relacionados aos fundos estressados ainda constantes da carteira do Caboprev. Após a 

verificação dos tópicos: Taxa Administrativa, Repasses e Investimentos, retaliativos ao exercício de 

2021, ficou deliberado que na seguinte reunião será verificado os resultados destes tópicos pertinentes 

ao exercício 2022, até o corrente mês, e, após isto, a verificação será de forma mensal, sendo analisado 

os resultados do mês precedente a data da reunião. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às 

catorze 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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