
~LIANÇAPR::V
FundoMunicipalde PrevidênciaSocial dos Servidores da Alian""

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Aos 20 de março de 2017, na sede do AliançaPrev, ás 09:00hs, reuniram-se o

Conselho Municipal de Previdência para apreciação de assuntos relacionados ao AliançaPrev

e outros, sob o qual a Presidente Clécia Dias Bezerra abriu os trabalhos, com a presença da

contadora Rochana Adrielly de Lira Tavares e os conselheiros, Evaneide Cunha de

Medeiros, Maria da Glória Pereira da Silva, Antuzia Maria Pereira, Josilene Severina

da Silva Araújo, José Apolonio da Silva, Carlindo José da Costa e Susenise Oliveira da

" Silva Marinho.
Iniciando a gerente previdenciária cumprimentou a todos os presentes, apresentou-se

como a nova e atual gestora do Fundo de Previdência, continuando falou que seria

apresentada a Prestação de Contas do Fundo de Previdência Social dos Servidores da Aliança

do exercício de 2016. Logo após passou a palavra à senhora Rochana Adrielly de Lira

Tavares que fez a apresentação da Prestação de Contas através de slides, onde constavam

receitas no valor de R$ 12.860.204,82 (Doze milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e

quatro reais e oitenta e dois centavos) discriminadas entre receitas patronais, servidor,

aplicação, parcelamentos, compensação financeira, outras receitas e aporte; e despesas no

valor de R$ 10.283.329,91 (Dez milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e

nove reais e noventa e um centavos) discriminadas entre despesas com pessoal, encargos,

outros serviços de terceiros pessoa jurídica, outros serviços de terceiros pessoa fisica,

materiais de consumo, diárias e materiais permanentes do exercício de 2016. Em seguida

passou as mãos dos presentes planilhas contendo tais informações que foram analisadas,

esclarecidas e aprovadas por unanimidade.

Posteriormente, a gerente disponibilizou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e

não havendo interessado em fala deu por encerrado a presente reunião e para constar eu,

Jonielton Cássio da Silva lavrei a presente ata que rege devidamente assinada por mim, pela

gerente previdenciária e demais presentes.
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