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ATA DA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA ALIANÇAPREV

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2018, às 09h:30, reuniram-se na sede do

ALIANÇAPREV os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Presentes os conselheiros do Conselho

Deliberativo e Fiscal e a Gestora do ALIANÇAPREV Clecia Ribeiro Dias Bezerra. Iniciou a

Senhora Presidente desejando boas vindas a todos. A Sra. Clecia Bezerra, Presidente em

exercício desta entidade, iniciou reunião com a leitura da ata da reunião anterior que esplanou

a proposta da política de investimentos para o ano de 2019 e apresentou a documentação do

credenciamento do banco do brasil para investimentos do instituto em 2019, verifou-se que

8 preenche os requisitos da resolução do CMN. Em seguida fez uma avaliação sucinta das

atividades do exercício, falou das dificuldades para pagamento das folhas de pagamento para

o exercício de 2019, enfatizou que nesses dois anos de gestão, mesmo com déficit financeiro

conseguiu manter os pagamentos em dia dos inativos e que pretende continuar se empenhando

para manter os pagamentos até o fim da gestão. Apresentou o balanço de aposentadorias do

ano 2018 totalizando 41 aposentadorias e 7 pensões, sendo 23 professores, o número de

benefícios foi inferior ao ano de 2017 que foram 83 aposentadorias e 13 pensões, sendo 32

professores, nos dois primeiros anos da gestão aposentaram 55 professores. Encerrada a

esplanação os conselheiros aprovaram sem restrição a renovação do cadastro da instituição

financeira banco do brasil. Em seguida foram esclarecidas as dúvidas e foi encerrada a

apresentação desejando boas festas a todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

• reunião, lavrando-se a presente ata, após lida e aprovada, si ada pela Presi pelos

demais presentes.
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