
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

GOIANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA (AGOPREV) 

 

Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2019, às 14:00 horas, na sede 
administrativa do Goiânia Prev (Avenida B, Qd C-1, Lt 16/18, nº 155, Setor 
Oeste, Goiânia-GO), reuniram-se gestores, diretores e assessores de regimes 

próprios de previdência social (RPPS) do estado de Goiás, visando constituir a 
Associação Goiana de Regimes Próprios de Previdência (AGOPREV). Se fizeram 

presentes os seguintes gestores de RPPS: Paulo Henrique Rodrigues Silva, 
brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Goiânia, portador do CPF 
014.936.651-54, residente e domiciliado em Goiânia-GO; Alexandre Silva 

Macedo, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Rio Verde, portador do 
CPF 695.341.012-49, residente e domiciliado em Rio Verde-GO; Rodolfo 

Valentini Costa Cavalcanti, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de 
Anápolis, portador do CPF 898.522.901-00, residente e domiciliado em 
Anápolis-GO; Soleni Aparecida Araújo, brasileira, servidora pública, gestora 

do RPPS de Ipameri, portadora do CPF 571.091.926-87, residente e 
domiciliado em Ipameri-GO; Bauhmam de Alencar Sobrinho, brasileiro, 
servidor público, gestor do RPPS de Caldas Novas, portador do CPF 

800.341.871-20, residente e domiciliado em Caldas Novas-GO; Waldison 
Jacinto da Silva, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Senador 

Canedo, portador do CPF 331.739.661-04, residente e domiciliado em 
Senador Canedo-GO; Tarcísio Francisco dos Santos, brasileiro, servidor 
público, gestor do RPPS de Aparecida de Goiânia, portador do CPF 

083.709.231-00, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia –GO; Irineu 
Coelho da Luz, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Minaçu, 

portador do CPF 612.803.721-68, residente e domiciliado em Minaçu–GO; 
Karla Rosane Santos Rabelo, brasileira, servidora pública, gestora do RPPS de 
Catalão, portadora do CPF 875.927.621-53, residente e domiciliado em 

Catalão–GO; Allex Mendes Bandeira, brasileiro, servidor público, gestor do 
RPPS de Acreúna, portador do CPF 017.535.051-51, residente e domiciliado 
em Acreúna–GO. Inicialmente o sr. Paulo Henrique Rodrigues Silva, gestor do 

RPPS de Goiânia, abriu os trabalhos, saudando todos os presentes, dizendo 
que o objeto da presente reunião será criar a AGOPREV, em seguida solicitou 

a todos presentes que se apresentassem. Na sequencia o sr. Alexandre Silva 
Macedo, gestor do RPPS de Rio Verde, expôs sobre a necessidade de 
fortalecimento e parceira entre os RPPS de Goiás, bem como o apoio de seus 

respectivos assessores. Em seguida o sr. Paulo Henrique Rodrigues Silva 
convidou o sr. Marcelo Ribeiro Dias, Consultor Previdenciário da Federação 

Goiana de Municípios (FGM), para contribuir com os trabalhos. O sr. Marcelo 
Ribeiro Dias, se dispôs a presidir os trabalhos, informando que não será 
candidato a qualquer cargo eletivo da AGOPREV, sendo assim, poderá 

conduzir os trabalhos de forma imparcial, e os presente o elegeram por 
aclamação para presidir dos trabalhos. Posteriormente o sr. Marcelo Ribeiro 
Dias, propôs converter a reunião na primeira Assembleia Geral, visando 

constituir a Associação Goiana de Regimes Próprios de Previdência 
(AGOPREV), e todos os gestores presentes aprovaram, passando o mesmo a 

presidir a Assembleia Geral. O sr. Marcelo Ribeiro Dias, solicitou que a sra. 
Tamine Ribas, servidora do Goiânia Prev, portadora do CPF 003.582.621-51, 
secretariasse a presente Assembleia, e apresentou aos gestores dos RPPS 

presentes, a minuta do Estatuto Social da AGOPREV. O sr. Rodolfo Valentini 



Costa Cavalcanti, questionou sobre a participação de contratados do RPPS na 

composição da Diretoria Geral da AGOPREV, sugerindo alteração do 
dispositivo do Estatuto Social de que trata do tema, de forma que estabeleça 

que somente servidores vinculados ao RPPS possam integrar a Diretoria Geral 
da AGOPREV. O sr. Marcelo Ribeiro Dias, colocou em votação, a proposta do 
sr. Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sobre a alteração do dispositivo, e por 

maioria, os gestores dos RPPS decidiram manter o texto original de tal 
dispositivo no Estatuto Social, rejeitando a alteração proposta. Em seguida sr. 

Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sugeriu a alteração do Estatuto Social, 
para que somente servidores vinculados aos RPPS possam ocupar o cargo de 
Diretor Jurídico, excluindo a possibilidade de contratados dos RPPS 

exercerem tal cargo. O sr. Marcelo Ribeiro Dias, colocou em votação, a 
proposta do sr. Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sobre a alteração do 
dispositivo, e por maioria, os gestores dos RPPS decidiram manter o texto 

original de tal dispositivo no Estado Social, rejeitando a alteração proposta. O 
sr. Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sugeriu então que fique vedado a 

prestação de serviços remunerados a AGOPREV por quaisquer membros da 
Diretoria Geral, Conselho Fiscal ou Diretoria Regional. O sr. Marcelo Ribeiro 
Dias, colocou em votação, a proposta do sr. Rodolfo Valentini Costa 

Cavalcanti, sobre a vedação no Estatuto Social, e por maioria, os gestores dos 
RPPS decidiram aprovar a proposta. O sr. Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, 

propôs a alteração do artigo 27 do Estatuto Social, de forma que estabeleça 
que “os cargos de Diretoria Jurídica, Diretoria Previdenciária, Diretoria de 
Eventos, Diretoria de Articulação Política Estadual e Federal e de Conselho 

Fiscal são personalíssimos, e, se estes perderem o seu vínculo com a entidade 
filiada, incumbe a Assembleia Geral, com base em parecer jurídico da 
Diretoria Jurídica, decidir sobre a permanência daqueles no cargo até o final 

do mandato”. O sr. Marcelo Ribeiro Dias, colocou em votação, a proposta do 
sr. Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sobre a alteração do dispositivo, e por 

maioria, os gestores dos RPPS decidiram aprovar a alteração proposta. O sr. 
Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, propôs que somente a Assembleia Geral, 
com base em parecer do Diretor Administrativo e Financeiro, poderá isentar 

entidades filiadas da contribuição mensal, por pedido expresso do gestor do 
regime próprio de previdência interessado, em caso de incapacidade 

financeira. O sr. Marcelo Ribeiro Dias, colocou em votação, a proposta do sr. 
Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, sobre a alteração do dispositivo, e por 
maioria, os gestores dos RPPS decidiram aprovar a alteração proposta. O sr. 

Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, propôs a alteração do período do mandato 
da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos. O 
sr. Marcelo Ribeiro Dias, colocou em votação, a proposta do sr. Rodolfo 

Valentini Costa Cavalcanti, e por maioria, os gestores dos RPPS decidiram 
aprovar a alteração proposta, reduzindo o período do mandato de 04 (quatro) 

para 02 (dois) anos. Em seguida o sr. Marcelo Ribeiro Dias, perguntou se 
haveria outras propostas de alterações no Estatuto Social, e todos se 
mantiveram inertes. Seguidamente, o sr. Marcelo Ribeiro Dias colocou em 

votação o Estatuto Social com as modificações aprovadas, e os gestores dos 
RPPS presentes o aprovou na forma apresentada. Em seguida o sr. Marcelo 
Ribeiro Dias, de início aos trabalhos para formação de chapa para eleição da 

Diretoria Geral e do Conselho Fiscal, abrindo um prazo de 20 minutos para 
as composições. Ao retornar os trabalhos, o sr. Marcelo Ribeiro Dias, informou 

que havia somente uma chapa para concorrer às eleições para Diretoria Geral 
e Conselho Fiscal, e perguntou aos presentes se haveria mais alguma chapa 
formada interessada, e todos mantiveram inertes. Assim sendo, o sr. Marcelo 



Ribeiro Dias, apresentou a chapa única para os cargos de Diretoria Geral e 

Conselho Fiscal da AGOPREV, com os seguintes membros: 1) DIRETORIA 
GERAL: Presidente - Alexandre Silva Macedo, brasileiro, servidor público, 

gestor do RPPS de Rio Verde, portador do CPF 695.341.012-49, residente e 
domiciliado em Rio Verde-GO; Vice-presidente - Paulo Henrique Rodrigues 
Silva, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Goiânia, portador do CPF 

014.936.651-54, residente e domiciliado em Goiânia-GO; Diretor 
Administrativo e Financeiro - Sandro Rogério Lima Belo, brasileiro, servidor 

público, diretor do Aparecida Prev, portador do CPF 520.293.441-68, 
residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia-GO; Diretor Jurídico - 
Eduardo Mike, brasileiro, servidor público vinculado ao RPPS de Anápolis, 

advogado, portador da OAB-GO 24.216 e do CPF 769.571.951-04, residente e 
domiciliado em Anápolis-GO; Diretor Jurídico - Luís Fernando Xavier de 
Souza, brasileiro, servidor público vinculado ao RPPS de Goiânia, advogado, 

portador da OAB-GO 34.531 e do CPF 009.815.415-00, residente e 
domiciliado em Goiânia-GO; Diretor Jurídico - Gustavo Henrique Castro 

Alves, brasileiro, servidor público vinculado ao RPPS de Senador Canedo, 
advogado, portador da OAB-GO 36.678 e do CPF 020.274.781-67, residente e 
domiciliado em Senador Canedo-GO; Diretor Previdenciário - Bauhmam de 

Alencar Sobrinho, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Caldas 
Novas, portador do CPF 800.341.871-20, residente e domiciliado em Caldas 

Novas-GO; Diretor Previdenciário - Marcelo Gomes Baião, brasileiro, 
contador, contratado vinculado ao RPPS de Minaçu, portador do CPF 
623.716.901-63, residente e domiciliado em Goiânia-GO; Diretor 

Previdenciário - Mauro André Branquinho Ferreira, brasileiro, advogado, 
contratado vinculado ao RPPS de Ipameri, portador do CPF 961.767.251-00, 
residente e domiciliado em Goiânia-GO; Diretor de Eventos - Rodolfo 

Valentini Costa Cavalcanti, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de 
Anápolis, portador do CPF 898.522.901-00, residente e domiciliado em 

Anápolis-GO; Diretor de Articulação Política Estadual - Tarcísio Francisco 
dos Santos, brasileiro, servidor público, gestor do RPPS de Aparecida de 
Goiânia, portador do CPF 083.709.231-00, residente e domiciliado em 

Aparecida de Goiânia –GO; Diretor de Articulação Política Federal - Karla 
Rosane Santos Rabelo, brasileira, servidora pública, gestora do RPPS de 

Catalão, portadora do CPF 875.927.621-53, residente e domiciliado em 
Catalão–GO; 2) CONSELHO FISCAL: Conselheiro Fiscal (Titular) - Mário 
Ribeiro Filho, brasileiro, servidor público, servidor vinculado ao RPPS de 

Uruaçu, portador do CPF 246.696.601-87, residente e domiciliado em 
Uruaçu-GO; Conselheiro Fiscal (Titular) - Allex Mendes Bandeira, brasileiro, 
servidor público, gestor do RPPS de Acreúna, portador do CPF 017.535.051-

51, residente e domiciliado em Acreúna–GO; Conselheira Fiscal (Titular) - 
Soleni Aparecida Araújo, brasileira, servidora pública, gestora do RPPS de 

Ipameri, portadora do CPF 571.091.926-87, residente e domiciliada em 
Ipameri-GO; Conselheiro Fiscal (Titular) - Irineu Coelho da Luz, brasileiro, 
servidor público, gestor do RPPS de Minaçu, portador do CPF 612.803.721-

68, residente e domiciliado em Minaçu–GO; Conselheiro Fiscal (Titular) - 
Mylânio Macedo da Silva, brasileiro, servidor público, servidor vinculado ao 
RPPS de Goiânia, portador do CPF 547.983.611-00, residente e domiciliado 

em Goiânia–GO; Conselheira Fiscal (Suplente) - Karla Alves Rodrigues, 
brasileira, servidora pública, servidora vinculado ao RPPS de Goiânia, 

portador do CPF 028.746.726-02, residente e domiciliado em Goiânia–GO. 
Posteriormente o sr. Marcelo Ribeiro Dias, informou que o artigo 33 do 
Estatuto Social da AGOPREV, estabelece que quando houver apenas chapa 



única para as eleições, o processo eleitoral será dispensado, e chapa eleita por 

aclamação, assim, o mesmo colocou em votação, e a chapa única foi eleita por 
aclamação. Seguidamente, o sr. Marcelo Ribeiro Dias, perguntou se haveria 

algum questionamento sobre a chapa eleita, e todos mantiveram inertes. Em 
seguida o sr. Marcelo Ribeiro Dias declarou eleita a chapa única com os 
membros supracitados, dando posse aos mesmos para o mantado de 

03.10.2019 a 03.10.2021. Em ato contínuo, o sr. Marcelo Ribeiro Dias, 
apresentou a proposta contendo o valor da contribuição mensal da AGOPREV 

para as entidades filiadas, por faixa populacional, com os seguintes valores: 
Municípios até 5.000 habitantes, R$ 80,00 mensal; municípios entre 5.001 a 
10.000 habitantes, R$ 150,00 mensal; municípios entre 10.001 a 30.000 

habitantes, R$ 200,00 mensal; municípios entre 30.001 a 50.000 habitantes, 
R$ 250,00 mensal; municípios entre 50.001 a 100.000 habitantes, R$ 300,00 
mensal, municípios acima de 100.001 habitantes, R$ 500,00. Colocando em 

votação, a proposta, contendo os valores da contribuição mensal da 
AGOPREV, foi aprovada pela maioria presente. Foi disponibilizada a palavra 

para quem quisesse manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais 
havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Assembleia Geral, determinado que a presente ata fosse lavrada e 

levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes, juntamente com o 
Estatuto Social aprovado, para surtir efeitos jurídicos necessários. A presente 

ata seguirá assinada por mim, Tamine Ribas, pelo sr. Marcelo Ribeiro Dias e 
por todos os eleitos, como sinal de aprovação. 
 

Goiânia, aos 03 de outubro de 2019. 

 

_______________________________________ 
Marcelo Ribeiro Dias 

Presidente da primeira Assembleia Geral 

CPF 644.629.861-72 
 

_______________________________________ 

Tamine Ribas 
Secretária da primeira Assembleia Geral 

CPF 003.582.621-51 
 

_______________________________________ 

Alexandre Silva Macedo 
Presidente da AGOPREV 

CPF 695.341.012-49 
 

_______________________________________ 

Paulo Henrique Rodrigues Silva 
Vice-presidente da AGOPREV 

CPF 014.936.651-54 

 
_______________________________________ 

Sandro Rogério Lima Belo 
Diretor Administrativo e Financeiro da AGOPREV 

CPF 520.293.441-68 

 



_______________________________________ 

Eduardo Mike 
Diretor Jurídico da AGOPREV 

CPF 769.571.951-04 
 

_______________________________________ 

Luís Fernando Xavier de Souza 
Diretor Jurídico da AGOPREV 

CPF 009.815.415-00 
 

_______________________________________ 

 
Gustavo Henrique Castro Alves 
Diretor Jurídico da AGOPREV 

CPF 020.274.781-67 
 

_______________________________________ 
Bauhmam de Alencar Sobrinho 

Diretor Previdenciário da AGOPREV 

CPF 800.341.871-20 
 

_______________________________________ 
Marcelo Gomes Baião 

Diretor Previdenciário da AGOPREV 

CPF 623.716.901-63 
 

_______________________________________ 

Mauro André Branquinho Ferreira 
Diretor Previdenciário da AGOPREV 

CPF 961.767.251-00 
 

_______________________________________ 

Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti 
Diretor de Eventos da AGOPREV 

CPF 898.522.901-00 
 

_______________________________________ 

Tarcísio Francisco dos Santos 
Diretor de Articulação Política Estadual da AGOPREV 

CPF 083.709.231-00 

 
_______________________________________ 

Karla Rosane Santos Rabelo 
Diretora de Articulação Política Federal da AGOPREV 

CPF 875.927.621-53 

 
_______________________________________ 

Mário Ribeiro Filho 

Conselheiro Fiscal (Titular) da AGOPREV 
CPF 246.696.601-87 

 
 
 



_______________________________________ 

Allex Mendes Bandeira 
Conselheiro Fiscal (Titular) da AGOPREV 

CPF 017.535.051-51 
 

_______________________________________ 

Soleni Aparecida Araújo 
Conselheira Fiscal (Titular) da AGOPREV 

CPF 571.091.926-87 
 

_______________________________________ 

Irineu Coelho da Luz 
Conselheiro Fiscal (Titular) da AGOPREV 

CPF 612.803.721-68 

 
_______________________________________ 

Mylânio Macedo da Silva 
Conselheiro Fiscal (Titular) da AGOPREV 

CPF 547.983.611-00 

 
_______________________________________ 

Karla Alves Rodrigues 
Conselheira Fiscal (Suplente) da AGOPREV 

CPF 028.746.726-02 


