
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA ALlANÇAPREV

Aos seisdias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 10h20min, reuniram-se na sede
do Aliançaprev os ConselheirosDeliberativo e Fiscal,a gestora do Aliançaprev Clecia
Ribeiro Dias Bezerra, para a primeira reunião do ano de 2020. Iniciou a senhora
presidente agradecendo a presença e desejando boas vindas a todos. A Sr. Clecia
iniciou a explanação informando o saldo de aposentadorias do ano de 2019 onde se
aposentaram 56 servidores, sendo 25 professores e 3 pensões, totalizando 59
benefícios. O aumento da folha de pagamentos entre janeiro 2019 a dezembro de
2019 foi em R$ 161.341,31 (Cento e sessentae um mil, trezentos e quarenta e um
reais e trinta e um centavos). Em relação ao aumento dos professores na folha de
janeiro do ano de 2020 foi reajustado quem ficou abaixo do teto e em fevereiro do
ano de 2020 terão reajuste retroagindo para janeiro 2020. Deacordo com a exigência
da EC103/2019 da reforma da previdência o poder executivo tem até julho de 2020
para aumento da alíquota dos servidores para 14%. As alíquotas estão em 13%
servidor, 27,5% patronal e houve aumento em janeiro 2020 da suplementar para

$;-
26%. Foi realizado o parcelamento dos débitos previdenciários do poder executivo
exercício de 2012 com fundamento na Lei 1.694/2012 em 30 de dezembro de 2019
no valor de R$ 10.454.332,45 (Dez milhões, quatrocentos e cinquenta ~~:quatromil,
trezentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Haverá a reforma
previdenciária na a lei da Aliançaprev será enviado projeto de lei no ano de 2020. A
próxima reunião será a reunião da prestação de contas do ano de 2019 a presidente
solicita a presença de todos. Encerradaa explanação, foram esclarecidasas dúvidas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata,
após lida e aprovada, assinadapela presidente e pelos demais presentes.
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