
ATA REUNIAO ORDINARIA DO

ALIANÇAPREV, REALIZADA EM 30 DE SE

DE FISCAL DO

Aos trinta dias do mês de setembro de 2020, as

O localizada na rua José Antonio da Costa, 09, C

reunião ordinária do Conselho Fiscal do ALIAN

na sede do AliançaPRev,

, Aliança-PE, realizou-se

V, com a presença da

Presidente Elisangela Urbano Lopes e os demais membros Maria Augusta

Alves de Souza, Evaneide Cunha Medeiros e Ma. ena Gomes Marinho.

Após verificação de quórum, a Sra. Presidente I Conselho Fiscal declarou

aberta a reunião, fazendo a leitura da Ordem do previamente distribuída a

todos os presentes. Dando continuidade fez uma breve explanação sobre a

prestação de contas do mês de agosto/2020 ocando a disposição dos

conselheiros despesas/receitas, lha de pagamento, entre

outros deixando assim os conselheiros à para averiguação dos

documentos, facultando-lhes a palavra para pronunciamento. Após

esclarecimentos a Presidente indaga sobre o de cada um dos

membros, todos se manifestaram pela regulari pela regularidade e

aprovação. Assim a presidente declarou aprovada I

de contas do mês de agosto/2020. Nada mais ha a ser tratado foi dada

como encerrada a reunião e, para todos os fms de foi lavrada a presente

Ata que, lida e achada conforme foi assinada.

~
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ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELlB
REALIZADA EM 30 DE SETEMBR.ODE 2020.

TIVO DO ALlANÇAPREV,

Aos trinta dias do mês de setembro 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 Conselho DELIBERATIVO

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

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

Delazy Maria Albuquerque, Carlindo José da e também a Gestora do

ALlANÇAPREV, a Sra. Clécia Ribeiro Dias Bezerra. verificação de quórum, a

Sra. Presidente do Conselho DELIBERATIVO aberta a reunião,

apresentando a ordem do dia: Prestação de conta do

se que os documentos apresentados e comprovaram as

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

de pagamento de Aposentados e Pensionistas do de setembro/2020 totalizou
em R$ 1.709.951,36 (hum milhão, setecentos e nove , novecentos e cinquenta e

um reais e trinta e seis centavos). Benefícios concedo no mês de setembro/2020

houve 04 (três) concessão de aposentadoria aos se 'dores: Adenita Ancelmo da

Silva - Portaria nO057/2020, Maria Daluz da Silva - rtaria nO058/2020, Maria da

Da Luz da Silva - Portaria nO059/2020 e Alberto de Albuquerque Correia -

Portaria nO060/2020. Não havendo concessões de sões por morte. Na ocasião

foi informado que já esta sendo tomada as para a elaboração da

Politica de Investimento 2021. Ficando acordado q as próximas reuniões seriam

presenciais. Concluída a apresentação, a Presid do Conselho Deliberativo

facultou a palavra para qualquer pronunciamento. ão havendo quem o quisesse
foi dada como encerrada a reunião e, foi lavrado o nIl'Cl,CQlnTQ Ata que, lida e achada

conforme foi assinada. Ficando ião para às 10 h. do dia 29

de outubro ano em curso.
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