
~LIANÇAPR:V
Fundo Municipal de Previdéncia Social dos Servidores do Alion~a

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao sexto dia do mês de Agosto/2021, às 10;00 (dez) horas, no
prédio do ALIANÇA PREV, situado na rua Antônio José da
Costa, S/N, centro, reuniram-se os conselheiros do o Conselho
Deliberativo - Maria Edna Urbano Lopes (presidente), Roberval
José Lopes da Silva, Elizangela Urbano Lopes, Aurissandra
Santiago Nunes da Costa, Liliam Marinho da Silva Ramos e
Isabela Vasconcelos Santos, e a Presidente Executiva Clécia
Ribeiro Dias Bezerra. A Presidente do Conselho Deliberativo a
Sra. Maria Edna Urbano Lopes de Araújo deu as boas vindas
aos presentes, convidando a Presidente Executiva para que a
mesma apresente as informações referente gestão do mês de
Junho/2021. A folha de pagamento iniciou no mês de janeiro
com um valor de R$ 1.766.847,73 (um milhão, setecentos e
sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta
e três centavos) e já esta no mês de junho/2021 em R$
1.818.437,33 (um milhão, oitocentos e dezoito mil e
quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos),
apresentando também todos os documentos aprovados pelo
conselho fiscal, referente a Junho/2021. Apresentou o relatório
de benefícios sendo as aposentadorias de Jacira Vieir
Cavalcanti e Erivaldo Fernando de Almeida, e duas pensões por
mortes dos aposentados: Manoel Candido de Lima -
Pensionista Ediva Araújo Ramos de Lima e Maria José do
Carmo da Silva - Pensionista Ricardo Alessandro Felipe a
Silva. Até o mês de junho houveram 13 (treze) aposentadoria
sendo: 08 de professores e 05 demais servidores. A Sra.
Presidente Executiva passou a palavra para a presidente do
Conselho Deliberativo, onde a mesma parabenizou
Conselheira Elizangela Urbano Lopes pelo seu aniversario
natalício na data de ontem, a mesma facultou a palavra, não
fazendo uso da mesma, declarou enc~rr~da a presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao sexto dia do mês de agosto/2021, às 09;00 (nove) horas, no
prédio do ALIANÇA PREV, situado na rua Antônio José da
Costa, S/N, centro, reuniram-se os conselheiros do Conselho
Fiscal - Sônia Maria Alves da Silva Vale (presidente), Maria
Verônica Farias de Oliveira Souza, Evaneide da Cunha
Medeiros, Delazy Maria de Albuquerque e Maria Selma Tavares
Ribeiro, e a Presidente Executiva Clécia Ribeiro Dias Bezerra. A
Presidente do Conselho Fiscal Sônia Maria Alves da Silva Vale
deu as boas vindas aos presentes, convidando a Presidente
Executiva para que a mesma apresente as informações
referente gestão do mês de Junho/2021. A folha de
pagamento iniciou no mês de janeiro com um valor de R$
1.766.847,73 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e já
esta no mês de junho/2021 em R$ 1.818.437,33 (um milhão,
oitocentos e dezoito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e
trinta e três centavos), apresentando também todas as
despesas e receita (relatórios de empenhos e extratos
bancários) do mês Junho/2021. Deixando assim os conselheiros
a vontade para fazer averiguação dos documentos
apresentados, logo após deixando livre a palavra para quaisquer
pronunciamento sobre os mesmos, após o posicionamento dos
conselheiros, por unanimidade de votos, ficou aprovada a
prestação de conta referente a Junho/2021, assim os referidos
documentos pudessem ser encaminhados para o conselho
deliberativo para apreciação. Não havendo nada mais a tratar,
fica encerrada a presente reunião. : (_j( , /) J _ . (_ y--oJliP rtLt'tll')Li~
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