
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO 

DO NORTE-CE, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. 

 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 16h00min, reuniram-se, na 

sala da presidência do PREVIJUNO, presentes os senhores conselheiros – Andre Pither, 

Maria Ecioni Silva Rodrigues e Wallysson Rodrigues Gonçalves, conforme assinaturas 

na presente ata, atendendo convocação e com pauta definida. Dando início à reunião 

presidida pela Gestora do PREVIJUNO, Sra. Maria das Graças Alves Silva, fora 

abordado sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017, CALENDÁRIO DE DATAS DA 

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR E SOBRE AS FALTAS DE MEMBROS DO 

CONSELHO. Como não houve quórum, ficou decidido que a reunião seria adiada para 

14.03.2018, mesmo horário e local, onde fora feita uma convocação por meio de contato 

telefônico aos demais Conselheiros e firmou-se o compromisso da presença dos 

membros na reunião. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu Maria 

Ecioni, na qualidade de secretária designada, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO 

DO NORTE-CE, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018. 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 16h00min, reuniram-se, na 

sala da presidência do PREVIJUNO, presentes os conselheiros – Maria Eridan de 

Almeida - PRESIDENTE, e os membros Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho, 

Maria Ecioni Silva Rodrigues e Wallysson Rodrigues Gonçalves, conforme assinaturas 

na presente ata, atendendo convocação e com pauta definida. Dando início à reunião 

presidida pela Gestora do PREVIJUNO, Sra. Maria das Graças Alves Silva, fora 

abordado sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017, CALENDÁRIO DE DATAS DA 

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR E SOBRE AS FALTAS DE MEMBROS DO 

CONSELHO. A presidente do Conselho e a membro Silvia Maria justificaram a 

ausência na reunião do dia anterior, e dando prosseguimento a Sra. Maria das Graças 

Alves Silva iniciou com a leitura do relatório de Gestão do exercício de 2017, 

entregando um Relatório impresso a cada Conselheiro, a qual era feito o 

acompanhamento. O Relatório de Gestão consta de : PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

ATIVOS E PASSIVOS DO PREVIJUNO, AVALIAÇÃO ATUARIAL, POLITICA DE 

INVESTIMENTOS, sendo detalhado todos os itens, durante a explanação , o 

conselheiro Wallysson solicitou que desmembrasse as despesas com os benefícios 

temporários das despesas com  benefícios permanentes, para um maior detalhamento 

dos valores, já que no relatório estavam incluídas na totalidade das despesas 

previdenciárias, sendo acatado prontamente pela Gestora, a Presidente deu 

prosseguimento, falando da transparência dos dados, ressaltando que é um caminho para 

conhecer e acompanhar a gestão do PREVIJUNO, passando assim, mais segurança aos 

servidores. Outro ponto tratado foi a elaboração de uma calendário com datas de 

reunião, que deverá ser concluído na próxima reunião e firmaram o compromisso do  

Conselho curador com o PREVIJUNO , pois com um calendário de reuniões, a 

tendência seria uma maior organização da agenda dos mesmos, já que os conselheiros 

tem atribuições diversas  e intensa participações em outras reuniões . O Relatório foi 

alterado para assinatura e foi aprovado pelos membros presentes. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada, e eu Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho, na 

qualidade de secretária, lavrei a presente Ata. 

 

 

 


