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ATA DE REUNIÃO DOCONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de Outubro/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 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
isabeia Vasconceios Santos, e a Presidente Executiva Ciécia
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
agosto/2021 Começando pelo valor da folha agosto/2021 que
fechou em que fechou em R$ 1.852.850,21(um milhão,
oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e
vinte e um centavos), Apresentando também todas as despesas
e receita (reiatórios de empenhos e extratos bancários) do mês
Agosto/2021. Logo após a palavra foi passada para o advogado
do Aliança Prev, Carlos Wilson, que colocou em pauta a reforma
da previdência, apresentando a minuta do projeto de lei a qual
irá instituir a previdência complementar em Âmbito Municipal,
autorizando a adesão a plano de benefícios de previdência
complementar e adota a nova taxa Administrativa do Aliança
Prev e dá outras providências, e por fim comentou sobre o
JETON que se trata da Gratificação pela participação em
reuniões de órgãos de deiiberação, das 3 esferas, Federai,
Estadual e Municipal, aos servidores públicos participantes de
reuniões dos órgãos de deliberação coletiva da administração
centralizada e autárquica, instituída pelo Decreto-Lei 162 de
18/11/1969. A Presidente executiva retornou com a palavra e
apresentou o relatório de benefícios sendo as aposentadorias da
Auxiliar de Secretaria Luiza Lopes da Silva, Agente Comunitário
e Saúde Ivanice
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Rodrigues Deodato, Auxiliar de Enfermagem Valéria Maria da
Silva, Auxiliar de Serviços Gerais Sebastião Ovídio da Silva
Júnior, Professora Eliã Lopes dos Santos Tavares, Professora
Rita Maria da Conceição, Professora Ana Marieta Ãimeida de
Freitas Nascimento, Auxiliar de Enfermagem Maria Cristina da
Silva e Merendeira Maria Izabel da Silva, nenhuma pensões por
morte. A Sra. Presidente Executiva passou a palavra para a
presidente do Conselho Deliberativo, onde a mesma facultou a
palavra, os conselheiros discutiram sobre os assuntos
explanados e questionaram algumas questões ao advogado,
que tirou as dúvidas de todos, logo após a Presidente do
Conselho Deliberativo declarou encerrada a presente reunião.
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