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CAGEPREV – ELEIÇÕES 2018

Cumprindo o que determi-
na o seu Estatuto, a Cage-
prev - Fundação Cagece 

de Previdência Complementar 
realizou mais uma eleição com 
vistas ao preenchimento de uma 
vaga para membro titular do 
Conselho Deliberativo e uma 
vaga para membro titular do 
Conselho Fiscal e seus respecti-
vos suplentes.

Nossa Patrocinadora, a Com-
panhia de Água e Esgoto do Cea-
rá - Cagece, conforme disciplina 
o Estatuto, e através da Portaria 
No. 302/18/DPR, de 27 de julho 
de 2018, constituiu uma Comis-
são Eleitoral composta pelos 
empregados: Etienne Unias de 
Vasconcelos, Roberto Cardoso 
Lessa e Marta Edna de Oliveira 
Leão, para, sob a coordenação 
da primeira, organizar e realizar 

as eleições para a renovação dos 
membros desses Conselhos.

A Cageprev agradece desde já 
aos componentes da Comissão 
Eleitoral, que brilhantemente 
conduziram o processo eleitoral 
com total sucesso.

Cumprido todos os trâmites 
legais, foram registradas três 
chapas para concorrer a vaga de 
membro do Conselho Delibera-
tivo e duas chapas para o Conse-
lho Fiscal.

A votação foi realizada por 
meio eletrônico através do Por-
tal da Cagece, em área de acesso 
restrito, ocorrendo nos dias 17 e 
18 de setembro de 2018. Para o 
Conselho Deliberativo, a vence-
dora foi a chapa encabeçada pelo 
participante Claudomiro Costa 
Sampaio, tendo como suplente 
Francisco José da Silva Caval-

cante. Em segundo lugar fi cou a 
chapa composta por Daniel Lu-
cas Martins Portela e Antônia 
Maria Bezerra de Oliveira e na 
terceira colocação a chapa de Síl-
vio Márcio Ribeiro Pires e Danilo 
Ferreira da Silva.

Para o Conselho Fiscal foi 
eleita a chapa composta pelos 
participantes Lívia Arruda Cas-
tro, tendo como suplente Anna 
Karine Moitas. Em segundo lu-
gar fi cou a chapa da participante 
Maria Necy Catunda de Andrade 
e Karine Freire Barbosa.

A posse dos eleitos ocorrerá, 
conforme previsto no Estatuto, 
no mês de outubro de 2018, jun-
tamente com os membros que 
serão indicados pela Patrocina-
dora para os Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal da Cageprev.
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