
ATA DA DO CONSELHO DELffiERATIVO E FISCAL DA ALIANÇAPREV

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de 2019, às lOh:25, reuniram-se na sede do

ALIANÇAPREV os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Presentes os conselheiros do Conselho

Deliberativo e Fiscal, Gestora do Aliançaprev Clecia Ribeiro Dias Bezerra e a presidente do

conselho do idoso e pensionista Auricelia Marinho da Silva. Iniciou a Senhora Presidente

desejando boas vindas a todos. A Sra. Clecia Bezerra, Presidente em exercício desta entidade,

iniciou reunião com a discussão dos principais pontos da reforma da previdência que está em

tramitação do congresso nesta semana, menciona a importância da reforma, pois o país está

envelhecendo. A proposta prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para

mulheres, porém os servidores efetivos entrarão em uma regra de transição e a idade mínima

subirá aos poucos Começa em 61 (homens) e 56 (mulheres) e terá acréscimo de 6 meses por

ano, haverá mudanças para professores e quem está perto de se aposentar poderá pagar um

pedágio. No entanto, a retirada dos estados e municípios da reforma pode faltar dinheiro para

pagamentos de aposentadorias e pensões. Sabemos que as arrecadações previdenciárias no

munícipio não são suficientes para pagar os beneficios. Tendo em vista que a folha dos

aposentados em maio de 2019 com 558 (quinhentos e cinquenta e oito) aposentados e 113

(cento e treze) pensionistas totalizando o valor de R$ 1.330.193,64 (Hum milhão, trezentos e

trinta mil, cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e a folha de pensionistas

149.400,92 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos reais e noventa e dois centavos). Em

seguida foram esclarecidas as dúvidas e foi encerrada a apresentação desejando boas festas a

todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, após

lida e aprovada, assinada pela Presidente
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