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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
DO ALlANÇAPREV, ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO RPPS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DA ALIANÇA.

Aos 24 dias do mês de julho do ano de 2017, às 09:10 horas, na sede do
ALIANÇAPREVdeu-se início à reunião ordinária dos ConselhosDeliberativo e Fiscaldo RPPS.
Feita a abertura, a gestora previdenciáriaesclareceusobre a importância da participaçãodos
conselheirosnas reuniões para discutir problemas do interesse dos próprios servidores, pois
o ALIANÇAPREVé o orgão previdenciário dos servidores municipais da Aliança. Na
oportunidade, a gestora previdenciária alegou que as ausências reiteradas e habituais nas
reuniões dos conselhos desde março de 2016 por parte dos membros, ALINE SOTERODA
SILVAFIRMO,DELAZIRMARIA DEALBUQUERQUE,MARIADA GLÓRIAPEREIRADA SILVA,
SEVERINOCECÍLIO TEIXEIRA, LUIZ CARLOSDA SILVA, PAULA INGRID PONTESSILVA,
ANTUZIA MARIA PEREIRA,JOSILENESEVERINADA SILVA ARAUJO,JOSENILDOBATISTA
DASILVAEJOSÉAPOLINÁRIODASILVA(CONSELHODELIBERATIVO),bem como de MARIA
MADALENAGOMESDA SILVA, EVANEIDECUNHADE MEDEIROS,MARIAAUGUSTAALVES
DE SOUZA,ELIZABETERAMOSMAGALHÃES,CARLINDOJOSÉDA COSTA,SONIELEJACIA
DA SILVA, ANA ALICEMARIA DA SILVA, SUSENIZEOLIVEIRADA SILVAMARINHO,EDYVA
ALBUQUERQUEDE SOUZA E JOSEANEDE SOUZACOELHOSILVA (CONSELHOFISCAL),
afrontando o disposto no arts. 67 § 3° da Lei Municipal 1.514/2009, a gestora colocou em
votação com os presentes, se deveria substituir os membros faltantes. Em seguida e por
unanimidade, foi deliberado que se fizesse novas portarias com a indicação de novos
membros para atendimento aos arts. 67, I, II, III e IVe 69, I, II, III e IV do mesmo diploma
legal. A conselheiraAline se manifestou dizendo que quanto ao prefeito atual não tem o que
reclamar quanto ao pagamento porque feito rigorosamente em dia desde o primeiro mês de
sua gestão, entretanto solicitou da gestora explicações sobre o pagamento dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016 ainda que parceladamente. A gestora, por sua vez,
informou que infelizmente não pode honrar agora com esse pagamento, em virtude de não
haver verbas para tanto, principalmente deixadas pela gestão passada. Esclareceu,porém,
que vem cobrando reiteradamente do Prefeito que tão logo haja possibilidade de pagar
aquelas parcelas inadimplidas sem prejuízo do pagamento normal dos meses de sua gestão
que providenciasseurgentemente por se tratar de verba de naturza alimentar. Nadamais a
ser tratado ou discutido, a gestora afirmou perante os presentes que iria oficiar ao
Executivo, Legislativo e as Entidades Representativasde Classespara indicarem os novos
membros e, posteriormente, solicitar a expedição das respectivas Portarias, encerrando a
reunião. Eu, Maria José Alves Ferreira da Cunha, escriturária lotada no ALIANÇAPREVe
secretária da reunião, lavrei a presente ata e que depois de lida e achada conforme, vai por
mi a ~ ,e~os ~is participantes. r~\i (--P- .
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