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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h30min, reuniram-se na sede 

do PREVIJUNO, os membros do Conselho Curador e a gestora do PREVIJUNO, Sra. Maria das 

Graças Alves Silva, conforme assinaturas na presente ata, para participação dos senhores 
ANTÔNIO DIMAS TAVARES DOS SANTOS, SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 

MARINHO, MARIA ERIDAN DE ALMEIDA, ANTÔNIO DIMAS TAVARES DOS SANTOS e o 

presidente do conselho WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES. A reunião em que foram 

abordados os seguintes assuntos: A reunião inicia-se falando sobre a transição para a nova gestão, 

sendo apresentado dados e valores pela gestora do PREVIJUNO, onde essas informações estão 

presentes no informativo feito no dia 20 de dezembro de 2020. Em seguida foi feita uma 

conferência com Sr. França e o Sr Privatiza Investimentos. Erickson, onde foi levantado vários 

temas, entre eles de investimento, mercado de ações e renda variável. 

Como presente no informativo citado anteriormente, a posição de Investimentos em 30/11/2020, 

devido o extrato do mês de dezembro não está ainda disponível, teve no total a quantia de 

$290.336.511,35, somatório do Banco do Brasil $161.018.635,85, Caixa Econômica Federal 

$109.425.584,16,  Banco do Nordeste $14.164.608,12 e Planner corretora de valores S/A 

$5.727.683,22. O benefício previdenciário no exercício do ano de 2020 teve o total de 

$35.213.438,98 para aposentados e $1.539.805,63 para pensionistas. A taxa de administração em 

2020, com valores relacionados até o dia 22 de dezembro, teve seu limite de $2.936.211,19, com 

a reserva exercício anterior de $3.453.732,19 tendo o total de $6.389.943,38, com valores de 

despesas efetuadas de $1.591.419,13 totalizando 24,9%. 

Sobre a reforma da previdência, foi mencionado que desde o do começo do ano de 2020 todos os 

benefícios temporários estão sendo pagos pela prefeitura, e que todos as informações importantes 

foram repassadas, o PREVIJUNO fazendo assim, o seu papel. 

O conselheiro JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS após analisar a reserva da taxa 

administrativa no valor de $6.389.943,38 ate o dia 22/12/2020, seja devolvida a conta das despesas 

previdenciárias, para fins de investimentos, considerando que no exercício vindouro já existe previsão 

orçamentaria referente  as despesas administrativas. Solicitando do presidente do conselho que este pedido 
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seja posto em apreciação pelos conselheiros presentes. Indagado pelo presidente aos demais conselheiros 

sofre o referido citado pedido, este foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais nenhum questionamento, tendo ainda todos dados por satisfeito e nada mais havendo 

a tratar, a reunião foi encerrada, por mim, secretária Maria Eridan de Almeida, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

                                            Juazeiro do Norte/CE, 29 de dezembro 2020. 

 
 

 

______________________________________ 
MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA 

 

 

______________________________________ 
SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MARINHO 

 

 

______________________________________ 
MARIA ERIDAN DE ALMEIDA 

 

 

______________________________________ 
ANTÔNIO DIMAS TAVARES DOS SANTOS 

 

 

______________________________________ 
JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 
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WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES 
 

 


