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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO,
REALIZADA NO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos dezoito de dezembro de dois mil e dezoito, no Auditório da Agência do Banco do Brasil,
localizada à Rua São Francisco, nº. 135 – Centro, Juazeiro do Norte - CE, foi realizada Reunião
Ordinária do Conselho Curador do PREVIJUNO, dirigida pela Presidente do Conselho Curador,
Sra. Maria Eridan de Almeida e Silva. Participaram da reunião: a supramencionada Presidente
do Conselho Curador, o Sr. Daltro Matos Cardoso de Alencar, a Sra. Salvani Alves da Silva
Pedrosa, a Sra. Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho, o Sr. Wallyson Rodrigues Gonçalves,
a integrante do Comitê de Investimentos – Evaniê Corrêa de Caldas, o Assessor Jurídico e
Previdenciário – Clauver Renne Luciano Barreto e a Gestora do Fundo Municipal de Previdência
Social dos Servidores de Juazeiros do Norte/CE – PREVIJUNO, Sra. Maria das Graças Alves
Silva. Justificada a ausência dos demais representantes do Conselho Curador, a reunião foi
aberta pela Presidente, que justificou e pediu desculpas pelo seu atraso, a ata da reunião anterior
foi lida individualmente pelos conselheiros, sendo aprovada e foi devidamente assinada, em
seguida foi colocado a pauta da reunião para discussão, sendo indicado o Assessor Jurídico e
Previdenciário- Clauver Renne Luciano Barreto que esclarece a situação da eleição do membro a
Presidência do Conselho, que mencionou a necessidade de eleição para o cargo de Presidente do
Conselho Curador, considerando que o Regime Interno versa sobre a vedação da recondução, e
dia 13 de dezembro completou um ano de mandato, assim, não podendo permanecer no cargo de
Presidente, a Sra. Maria Eridan de Almeida e Silva. Houve discussões sobre a pauta, sendo um
nome citado o da Sra. Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho, que aceitou e após aceitar o
cargo e submeter à aprovação dos representantes do Conselho Curador, em que a elegeram por
unanimidade, a Sra. Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho mencionou que se faz necessário
ter um espirito colaborativo e que as mãos devem se unir para efetivamente atuarem enquanto
Conselheiros, fazendo as atribuições inerentes aos cargos, e, sobretudo, estarem presentes nas
reuniões, para aprovarem ou não , as propostas. O Sr. Daltro Matos Cardoso de Alencar
mencionou que os Conselheiros estão para somar e multiplicar e percebe que o trabalho está nas
mãos corretas. O Sr. Wallyson Rodrigues Gonçalves foi indicado ao cargo de Secretário pela
Presidente eleita, de acordo com o Regimento, no qual aceitou, sendo parabenizado pelos demais
membros. A Gestora do PREVIJUNO-Maria das Graças Alves Silva em decorrência do tempo, e
de outros compromissos dos Conselheiros, fez uma breve explanação sobre os Investimentos do
PREVIJUNO, especificamente os meses de setembro e outubro de 2018, em que pode
exemplificar as alterações no cenário econômico, condizentes com a eleição presidencial. Ainda
citou as projeções de metas atuariais, em que prevê a sustentabilidade dos Regimes Próprios, até
os próximos 75 anos, e que atualmente a obrigatoriedade da Reavaliação Atuarial é anual, mas
será exigido no próximo exercício o acompanhamento mensal, como mecanismo regular da
Secretaria de Previdência Social. Fez sucinta menção aos requisitos analisados pelo Ministério
da Fazenda para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Elogiou a atual
gestão acerca dos repasses das contribuições em dia, que testifica o compromisso com os
servidores públicos municipais. E por fim, relatou que a União indicou três municípios do Brasil
para compor o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social
(CONAPREV), que dentre estes municípios, está Juazeiro do Norte, e explicou que as ações e
decisões deste Conselho resultará, quando couber, em alterações nas legislações previdenciárias
nacionais, sendo assim, um desafio e responsabilidades assumidas, uma vez que estará
representando o estado do Ceará e todo o Nordeste em âmbito nacional. Ao solicitar a palavra a
Sra. Maria Eridan de Almeida e Silva, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Gestora do
Rua do Cruzeiro, nº. 163/167 – Centro
63010-212 – Juazeiro do Norte - Ceará
Fone: (88) 3512-5088/3511-4139

www.previjuno.com
contato@previjuno.com
CNPJ: 08.919.882/0001-03

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO

PREVIJUNO-Maria das Graças Alves Silva, que por sua vez, mencionou o compromisso de toda
a equipe PREVIJUNO, a qualificação e capacitação contínua dos 24 funcionários que compõe a
equipe técnica da instituição, e principalmente, o empenho de todos em disseminar a cultura
previdenciária. Que também buscará a capacitação técnica do conselho. Encerrou a reunião,
agradecendo a presença dos Conselheiros e marcou previamente a próxima reunião para o final
do mês de janeiro de 2019, em que acontecerá a prestação de contas do ano de 2018. E eu, Silvia
Maria Rodrigues da Silva Marinho, tendo secretariado ainda, a reunião, lavrarei a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

Juazeiro do Norte, 18 de dezembro de 2018.
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