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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 VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, no Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE – PREVIJUNO, localizado à Rua do 

Cruzeiro, n°. 163/167, Centro- Juazeiro do Norte – CE, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho 

Curador do PREVIJUNO, dirigida pela Presidente do Conselho Curador, Sra. Silvia Maria Rodrigues da 

Silva Marinho. Participaram da reunião: a supramencionada Presidente do Conselho Curador, o Sr. 

Francisco Fabiano Marçal Vieira, a Sra. Maria Eridan de Almeida e Silva 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 do Conselho a Sra. Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho, 

passando a palavra para a Gestora Sra. Maria das Graças Alves Silva, que mencionou a necessidade de 

substituição dos conselheiros, a Sra. Maria de Fátima Ferreira Torres – Representante do Poder 

Executivo, o Sr. Daltro Matos Cardoso de Alencar - Representante do Poder Legislativo e a Sra. Salvani 

Alves da Silva Pedrosa – Representante dos Segurados. A substituição dar-se-á devido ao número de 

faltas, conforme previsto no Regimento Interno Conselho Curador (Publicado no Diário Oficial do 

Município através da Portaria nº. 02/2016 - PREVIJUNO, em 05 de fevereiro de 2016), ficando 

prejudicado à deliberação de pautas relacionadas à Previdência Municipal de Juazeiro do Norte – CE, 

caso não ocorra às reuniões. A presidente do Conselho reitera a fala da gestora afirmando sobre a 

importância da participação dos membros do conselho, não só nas reuniões ordinárias como também nas 

capacitações, a fim de que fiquem cientes e possam tomar posicionamento sobre situações ocorridas no 

PREVIJUNO. Em seguida foi apresentado aos presentes o Relatório do Conselho Curador do 

PREVIJUNO referente à análise da Gestão do PREVIJUNO – Exercício de 2018, todos cientes do 

mesmo, o assinaram. Houve a entrega do Calendário Anual de Reuniões do Conselho Curador – Ano 

2019, a fim de que todos os Conselheiros fiquem atentos as próximas reuniões, e também foi entregue o 

Relatório de Avaliação Atuarial. Para tanto, mesmo fora do contexto registra-se o fato ocorrido com o 

Sr. Francisco Fabiano Marçal Vieira, a pedido do mesmo, relatou que, ao sair do PREVIJUNO, teve um 

pequeno deslize em um dos tapetes que há na entrada do atendimento, cientes do ocorrido, prontamente 

houve a substituição do mesmo. A fim de evitar maiores insatisfações. A Presidente do Conselho Sra. 

Silvia Maria Rodrigues da Silva Marinho encerrou a reunião, agradecendo a presença dos Conselheiros 

e marcou previamente a próxima reunião para o final do mês de maio.  E eu, Silvia Maria Rodrigues da 

Silva Marinho, tendo secretariado ainda, a reunião, em 29 de abril de 2019, lavrarei a presente ata que, 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.  


