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ATA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ALlANÇAPREV,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2020, as 10 h. na sede do AliançaPrev,
localizada na rua José Antonio da Costa, 09, Centro, Aliança-PE, realizou-se em

formato excepcional: via whatsApp , reunião ordinária do Conselho DELIBERATIVO

do ALlANÇAPREV, com a presença da Presidente Sônía Maria Alves Vale, e os

demais membros Roberval José Lopes da Silva, Susenize Oliveira S. Marinho,

Delazy Maria Albuquerque, Carlindo José da Costa e também a Gestora do
ALlANÇAPREV, a Sra. Clécia Ribeiro Dias Bezerra. Após verificação de quórum, a

Sra. Presidente do Conselho DELIBERATIVO declarou aberta a reunião,

apresentando a ordem do dia: Prestação de conta do mês de maio/2020, verificou
se que os documentos apresentados detalharam e comprovaram as

receitas/despesas realizadas com parecer favorável pelo Conselho Fiscal. A folha

de pagamento de Aposentados e Pensionistas do mês de maio/2020 totalizou em

1 R$ 1.686.729,36 (hum milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e
nove reais e trinta e seis centavos). Benefícios concedidos no mês de junho/2020

houve 02(duas) concessão de aposentadoria aos servidores: Valéria Sebastiana

Matias de Oliveira - Portaria nO035/2020 e Roberto Valdevino Bezerra - Portaria nO

036/2020. Não havendo nenhuma concessão de pensão por morte. Concluída a
apresentação, a Presidente do Conselho Deliberativo facultou a palavra para

qualquer pronunciamento. Não havendo quem o quisesse foi dada como encerrada

a reunião e, foi lavrado o presente Ata que, lida e achada conforme foi assinada.

Ficando marcada a próxima reuniã para às O h. do dia 31 de julho do ano em

curso.
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ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE FISCAL DO

ALIANÇAPREV, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020. NO FORMATO

EXCEPCIONAL, VIA ONLINE, ATRAVES DOWATSAPP.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020, as 09 h. realizou em formato

excepcional via online, através de whatsapp, por meio do grupo Conselheiros do

Aliançaprev, por se tratar de uma situação ocasionada pelo estado de calamidade

publica decorrente da Pandemia do COVID, realizou-se reunião ordinária do

Conselho Fiscal do ALIANÇAPREV, com foco na pauta, a reunião contou a

participação da Presidente Elisangela Urbano Lopes e os demais membros

Maria Augusta Alves de Souza, Evaneide Cunha Medeiros e Ma. Madalena

Gomes Marinho. Após verificação de quórum, a Sra. Presidente do Conselho

Fiscal foi feita uma breve explanação sobre a prestação de contas do mês de

maio/2020 colocando a disposição dos conselheiros resumo das

despesas/receitas, extratos bancários, folha de pagamento, entre outros deixando

assim os conselheiros à vontade para averiguação dos documentos, facultando

lhes a palavra para qualquer pronunciamento. Após esclarecimentos a Presidente

indaga sobre o posicionamento de cada um dos membros, todos se manifestaram

pela regularidade pela regularidade e aprovação. Assim a presidente declarou

aprovada por unanimidade a prestação de contas do mês de maio/2020. Nada

mais havendo a ser tratado foi dada como encerrada a reunião e, para todos os

fins de direito, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme foi

assinada. Ficando marcada a próxima reunião para às 09 horas do dia 31 de

julho do ano cm curso. ~ C~ "",L
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