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SEMPRE AO SEU LADO 

EFEITUR A DE 

NAUS 
1 ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

	

2 	DA MANAUS PREVIDÊNCIA — CMP. 

	

3 	Aos vinte e nove dias (29) do mês de outubro de dois mil e quinze (2015), às oito horas e trinta 

	

4 	minutos (08h30), na sede da Manaus Previdência, reuniu-se em Reunião Extraordinária o Conselho 

	

5 	Municipal de Previdência — CMP. Presentes os Conselheiros Marcelo Magaldi Alves, Janio José Paes 

	

6 	Guimarães, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Luiz Carlos de Souza e Silva, Rosana Celestino de 

	

7 	Oliveira Gomes, Roque Mendonça de Brito (Suplente), e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Fica 

	

8 	registrado, a presença da Sra. Kátia Maria Neves Lobo (Diretora de Controle Externo de Regime 

	

9 	Próprio de Previdência Social do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas — DICERP), que no 

	

10 	momento encontrava-se na Autarquia visitando a equipe de auditoria do TCE, que se encontra 

	

11 	auditando as contas de 2014 da Manaus Previdência, a referida secretaria se apresentou ao Diretor 

	

12 	Presidente da Instituição e aos demais Conselheiros presentes na reunião, colocando-se a disposição 

	

13 	de todos para sanar quaisquer dúvidas referentes ao processo de prestação de contas da Autarquia. 

	

14 	Dando continuidade na reunião passou-se a ordem do dia: Item 1— Balancetes dos meses de Junho 

	

15 	a Setembro de 2015. O Presidente cedeu a palavra à contadora Marcela de Sá, convidada para 

	

16 	participar da reunião, que apresentou os demonstrativos contábeis dos meses acima mencionados e, 

	

17 	ainda um quadro comparativo das despesas, receitas e o detalhamento geral das aplicações dos 

	

18 	investimentos da Autarquia. Ressaltando que a partir de agosto de 2015, as contribuições 

	

19 	previdenciárias dos RDA's, já foram repassadas ao INSS pelo Tesouro Municipal, conforme acerto em 

	

20 	reunião dos órgãos: PGM/SEMEF/MANAUS PREVIDÊNCIA/RECEITA FEDERAL/PFN/ e INSS. Após 

	

21 	a explicação da Contadora os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos os referidos 

	

22 	Balancetes, seguindo a recomendação do Conselho Fiscal. Passando aos outros assuntos o 

	

23 	Presidente atualizou os conselheiros da questão dos RDA's, o andamento dos trabalhos liderado pelo 

	

24 	Ministério Público Federal. A Procuradoria Geral do Município de Manaus apresentou duas propostas 

	

25 	junto a Receita Federal, referente aos débitos lançados contra o Município de Manaus que se encontra 

	

26 	em análise pelos técnicos do referido órgão, é um assunto bastante delicado, mas que está sendo 

	

27 	encaminhado para uma resolução. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, o Presidente 

	

28 	do Conselho de Previdência deu por encerrada a reunião, às 10h00 (dez horas) da qual eu, Cláudia da 

	

29 	Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os 

	

30 	Membros/Conselheiros do Conselho de Previdência, abaixo mencionados. 

31 

32 

33 
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34 	Marcelo Magaldi Alves ( Presidente do CMP) 	 
35 	Marcelino Cleyton de Andrade Silva (Membro/Cons 

36 	Janio José Paes Guimarães ( Membro/Conselheiro)... 
37 	Luiz Carlos de Souza e Silva (Membro/Conselheiro) 	 
38 	Rosana C. de Oliveira Gomes (Membro/Conselheira) 	 
39 	Roque Mendonça de Brito(Membro/Conselheiro Suplente) 
40 	Cláudia da Costa Feijão (Secretaria/CMP) 	  
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