
ATA DA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA ALIANÇAPREV

"

Aos dez dias do mês de abril de 2019, às 09h:28, reuniram-se na sede do ALIANÇAPREV os
Conselhos Deliberativo e Fiscal. Presentes os conselheiros do Conselho Deliberativo e Fiscal,
a Gestora do ALIANÇAPREV Clecia Ribeiro Dias Bezerra, o advogado da aliançaprev
Irivanio Gonçalves e o representante da Arima Consultoria Ramon Costa Ramos. Iniciou a
Senhora Presidente desejando boas vindas a todos, informando que a reunião tratará da
avaliação atuarial 2019. O Sr. Ramon Costa Ramos, iniciou explanação com a definição da
avaliação atuarial, realizada anualmente, explica que é feita por meio da base de dados, feito
relatórios e apresenta o diagnóstico. Informa que a proporção adequada é a razão de 9 ativos
sobre 1 inativo e a média de Aliança é a razão de 1,13 ativos sobre aposentados e pensionistas
gerando um déficit atuarial, daqui 70, 120 anos não haverá dinheiro para pagamento dos
benefícios. Professores representam 61,64% das remunerações. Informa que o gasto com as
mulheres é superior ao dos homens, apresentou a evolução da folha dos ativos, inativos e
pensionistas de 2017 a 2019. O conselheiro Roberval menciona que teria que haver forma de
contribuição diferenciada para as maiores remunerações. Uma das medidas para o equilíbrio
atuarial seria a realização de concursos públicos. Em seguida foi apresentado o
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA 2019, apurou-se um déficit
atuarial de R$ 191,16 milhões dado o plano de amortização vigente, se não houvesse a
amortização vigente o déficit seria 336,6 milhões. Apresentada a proposta de restruturação
técnica com as sugestões de revisão da base de contribuição, censo e operacionalização do
comprev, reforma das pensões, elevação contribuição servidor 14%, retirada de auxílios do rol
de benefícios, auditoria de benefícios, incrementação do tempo de aposentadoria. Concluindo
foi destacado que com o atual cenário de crise fiscal, que afeta todos os entes federativos,
pode exigir uma reestruturação do Instituto de previdência respeitando o preceito
constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial permitindo que possa melhor gerir suas
despesas com o financiamento dos benefícios previdenciários ao longo do tempo. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, após lida e aprovada,
assinada R la Presidente, e pelos demais presentes.

't1f~'~

io José da Costa, s/n, Centro, CEP:55.89°-000, Aliança - PE
CNPJ:10.143.57%001-94


