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ATA DA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCALDA ALlANÇAPREV

Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10h:13min, reuniram-se na sede do ALlANÇAPREV
os ConselheirosDeliberativo e Fiscal,a Gestora do Aliançaprev CleciaRibeiro DiasBezerra, o contador
Julierme Xavier, o advogado Irivanio Gonçalves e a diretoria da Associação dos servidores Ativos e
Inativos e pensionistas do município da Aliança - ASSAIPMA,a Sra. Maria Aparecida de SouzaSilva,
Vera Luciada Silva Ferreira e JoseSeverino Ramos para a prestação de contas do primeiro semestre
do ano de 2019. Iniciou a Senhora Presidente desejando boas vindas a todos. O Sr. Julierme iniciou a
explanação com as Receitas do período totalizando R$ 9.353.186,24 (Nove milhões, trezentos e
cinquenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o maior percentual das
receitas corresponde à contribuição patronal em 52,26%,as contribuições dos servidores representam
13,73%, compensação financeira 4,99%, parcelamento 0,18%, outras receitas 0,01%, indenização
0,11%, restituições 0,56%, receitas do tesouro municipal 28,15% e receitas de juros aplicação

• financeira 0,01%.As despesase alocação corresponderam ao total de R$7.661.355,18 (sete milhões,
seiscentos e sessentae um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), sendo 98,30%
pessoale encargossociais, outras despesascorrentes 1,66%e investimentos 0,04%.Os recursos pagos
corresponderam aposentadorias e reforma 84,96%,pensões 11,53%,outros benefícios previdenciários
0,64%, vencimentos e vantagens fixas 1,12%, material de consumo 0,04%, diárias 0,01%, outros
serviços de terceiros - PF0,36%,outros serviçosde terceiros - PJ1,25%,obrigações patronais 0,05%e
equipamentos e material permanente 0,04%. A presidente Clecia Bezerra menciona que os
requerimentos de aposentadorias diminuíram devido à demora dos servidores conseguirem asCTCdo
INSS,muitos servidores estão aguardando, o que tende a aumentar o déficit do fundo, informa
também que compareceu acompanhada pelo Prefeito Xisto Freitas ao INSSde Caruaru-PE para
resolver pendências do comprev. O sr. Julierme Xavier informa que o fundo tem sido mantido com os
recursos do tesouro municipal, menciona que o debate do regime previdenciário é a busca pela
capitalização, buscar alternativas para minimização do déficit previdenciário e continuar mantendo a
regularidade do pagamento dos servidores inativos e pensionistas. Encerradaa esplanaçãoEmseguida
foram esclarecidasas dúvidas e foi encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, lavrando-se a presente ata, após lida e aprovada, assinada pela Presidente, e pelos demais
presentes. Encerrada a explanação, foram esclarecidas as dúvidas e foi encerrada a reunião com a
leitura d~ presente ata, após lida e aprovada: assinadapela Presidente e pelos demais pres~ntes.. ~
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