
ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ALlANÇAPREV,

REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020.

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2020, as 10 h. na sede do AliançaPRev,

localizada na rua José Antonio da Costa, 09, Centro, Aliança-PE, relizou-se reunião

ordinária do Conselho DELIBERATIVO do ALlANPREV, com a presença da

Presidente Sônia Maria Alves Vale, e os demais membros Roberval José Lopes da

Silva, Susenize Oliveira S. Marinho, Delazy Maria Albuquerque, Carlindo José da

Costa e Maria José Feliciano Santos, 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 dezembro/2019, verificou-se que os documentos

apresentados detalharam e comprovaram as despesas realizadas com parecer

favorável peio Conselho Fiscal. Benefícios concedidos no ano de 2019,

apresentamos 56 aposentadorias sendo 25 professores e mais 03 pensões por

morte. O aumento da Folha de Pagamento no período de janeiro a dezembro/2019

houve um aumento de 161.341,31 (cento e sessenta e um mil, trezentos e quarenta

e um reais e trinta e um centavos). Benefícios concedidos no mês de janeiro/2020

apenas uma concessão de aposentadoria a servidora Marlene Maria de Araújo

inscrita no CPF n" 576.417.0164-87, através da Portaria n" 001/2020. De acordo

com a exigência da EC 103/2019 da Reforma da Previdência o Poder Executivo terá

até julho/2020 para o aumento da alíquota dos servidores para 14%, onde no

presente momento a mesma esta em 13% servidor, 27,5 % patronal, havendo

aumento no mês de janeiro da complementar para 26%. Foi realizado parcelamento

de débitos previdenciários do Poder Executivo do exercício de 2012 com

fundamento da Lei 1694/2012 em 30 de dezembro de 2019 no valor de R$

10.454.332,45 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta

e dois reais e quarenta e cinco centavos). 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

reunião para às 10 h. do dia 26 de fevereiro do ano em curso. ~""~ ~
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