
  

 

 

 

ATA Nº 01/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CABOPREV 

Aos (seis) dias do mês de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9h (nove horas), reuniu-se em 

sessão ordinária o Conselho Fiscal do Caboprev, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, localizado na Avenida Historiador Pereira da Costa, 594. 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: Flávio França, 

Rufino Manoel, Jacqueline Amâncio, Antônio Carlos da Silva e Ubirajara Amancio. Em um momento 

seguinte, Sandro Gomes, destacou os informes a serem apresentados na pauta da reunião: 1.1- 

Apresentação dos novos conselheiros fiscais; 1.2- Certificação dos conselheiros e o Pró-Gestão 

RPPS; 1.3- Capacitação dos conselheiros (Seminários, congressos e outros); 1.4- Reforma do 

prédio próprio do Caboprev e 2- Avaliação e discussão em torno da planilha das receitas e 

despesas do período de novembro a dezembro de 2021 e de janeiro a abril de 2022. Após a 

apresentação dos temas, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, ressaltou a 

importância das atribuições dos integrantes dos conselhos do Instituto e reforçou a responsabilidade 

de cada membro, pelo fato de estarem diretamente ligados às categorias dos servidores municipais, 

atuando como a ponte entre a sociedade e a autarquia. O diretor-presidente também anunciou as 

presenças dos integrantes da equipe do Caboprev: Lícia Moura, advogada do setor de licitação e 

Lucas Barros, assessor especial, informando que ambos estariam participando da reunião para prestar 

explicações sobre os assuntos mencionados na pauta. Após a informação inicial, Lucas Barros, 

comunicou que o instituto está ofertando alguns cursos preparatórios para a prova da nova 

certificação, que será realizada pela diretoria e pelos conselheiros do RPPS. Em seguida, Albérico 

Rodrigues reiterou o discurso, afirmando que esse processo de profissionalização reforçará os 

trabalhos dos conselheiros em torno das ações pertinentes às demandas da autarquia, como as 

atividades do setor contábil e o entendimento da matéria previdenciária no geral. A princípio, o diretor 

do Instituto contou como funcionou o processo de aquisição da nova sede do Caboprev, apontou que 

todos os trâmites foram realizados dentro da legalidade e destacou que a empresa de engenharia 

Multiset, vencedora da licitação, estendeu o prazo de entrega da obra, alegando que houve atraso no 

processo da obra em função do período de fortes chuvas que ocorreram na Região Metropolitana do 

Recife nos meses de maio e junho. Aprofundando melhor a situação, Lícia Moura informou que o 

Instituto pediu esclarecimentos sobre o desenvolvimento da obra, que se iniciou no dia 14 de fevereiro 

de 2022 e inicialmente estava prevista para terminar em julho. Ao relatar a justificativa já 

mencionada, a empresa então adiou a data de entrega para outubro. Diante disso, Albérico Rodrigues, 

informou que o Caboprev notificou a Multiset, pois a empresa não havia cumprido o prazo acordado. 

Após a ação, ficou deliberado que a instituição teria que entregar um boletim quinzenal apresentando 

o relatório das ações do serviço. Além disso, ficou decidido que o prazo final para a conclusão da 

obra seria para setembro.  

  

D4Sign f132097b-ca4b-49fd-adb4-8a84e9715793 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



  

 

 

 

Aproveitando o momento, Lucas afirmou que a nova sede trará benefícios para o servidor aposentado, 

visto que a sede atual do Caboprev é uma casa alugada, já a nova sede é um imóvel próprio do RPPS 

e oferecerá uma estrutura mais acessível para os servidores, aposentados e pensionistas. Sobre o tema, 

o conselheiro Flávio França informou que está construindo um relatório fotográfico exibindo todo o 

desenvolvimento da obra de forma periódica. Passando para o próximo ponto de pauta, sobre as 

responsabilidades do conselheiro, Albérico Rodrigues ressaltou que o trabalho de acompanhamento 

das ações do instituto pelo conselho fiscal é um importante pilar para a evolução do Caboprev. Logo 

em seguida, o diretor-presidente esclareceu que a taxa de administração da autarquia é uma verba 

utilizada para as despesas correntes do instituto, podendo ser usada para a capacitação dos 

conselheiros. Aproveitando o assunto, o gestor reforçou ainda que a participação dos conselheiros 

nas capacitações e nos seminários de previdência são de suma importância para a evolução das ações 

do grupo, pois o RPPS tem autonomia legal para realizar essas atividades, visto que é uma exigência 

da Secretaria da Previdência. Em outro momento, Sandro Gomes ressaltou que, devido à falta de 

tempo disponível na sessão, seria mais interessante para os membros dos conselhos realizar a 

apresentação da planilha das receitas e despesas do período de novembro a dezembro de 2021, e de 

janeiro a abril de 2022, no dia 20 de julho (quarta-feira) em reunião extraordinária com o Conselho 

Fiscal. Após serem questionados sobre a sugestão, os conselheiros aprovaram a ideia. Voltando a 

falar sobre a nova certificação, Lucas Barros, informou sobre o processo obrigatório para dirigentes, 

conselho fiscal, conselho de administração e Comitê de Investimentos foram determinadas pela 

portaria Nº 14.770, de 17 de dezembro de 2021 da Secretaria da Previdência. Lucas Barros relembrou 

das certificações que eram efetuadas pelos conselheiros a título de qualificação como CPA-10 e 

CGRPSS, válidas antes da determinação da legislação. A seguir, o assessor informou que em 2022 o 

Caboprev se tornou um RPPS de grande porte, e por isso, a maioria dos conselheiros terão que ser 

certificados no nível intermediário. Inclusive, informou que o plano de capacitação, é um dos tópicos 

requisitados pelo Pró-Gestão RPPS. Em um momento seguinte, Albérico Rodrigues informou que 

idealizou o plano de reuniões semestrais para a apresentação das últimas ações em torno das 

movimentações na carteira de investimentos da autarquia. No encontro, participarão os membros dos 

conselhos, comitê de Investimentos e a consultoria da área no Caboprev, Lema Economia & Finanças. 

Complementando o tema, Lucas Barros destacou que o conselho fiscal terá que analisar o relatório 

de investimentos mensais do Instituto. Finalizando a reunião, ficou deliberado pelos conselheiros que 

as próximas reuniões mensais serão realizadas na última quarta-feira de cada mês. 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. 

 

D4Sign f132097b-ca4b-49fd-adb4-8a84e9715793 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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