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ATA DE REUNIÃO DOCONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de Novembro/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
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
Setembro/2021 Começando pelo valor da folha Setembro/2021
que fechou em R$ 1.849,891,73 (um milhão, oitocentos e
quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e
três centavos), apresentando também todos os documentos
aprovados pelo conselho fiscal, referente a Setembro/2021.
Após a apresentação dos relatórios financeiros houve uma
reunião por vídeo chamada com o Gustavo, representante da
empresa LEMA, o qual apresentou a proposta de investimento,
explicando o documento da proposta de 2022 oficial,
destacando os principais pontos do mesmo, e finalizou a vídeo
chamada explicando o porquê da obrigatoriedade da política de
investimento aos conselheiros. A presidente Executiva retornou
com a fala apresentando o relatório de benefícios sendo as
aposentadorias das funcionárias Vera Lucia Marques da Silva -
Servente, Rozana Feliciano do Nascimento - Auxiliar de
Secretaria, Maria José da Silva - Telefonista, Maria das Dores
dos Santos - Zeladora, Josiane de Souza Coelho da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais e Mercia Francisca da Silva -
Merendeira e a pensão Maria Izaura Pereira da Silva (titular -
Severino Elpidio de Araujo). A Sra. Presidente Executiva passou
a palavra para a presidente do Conselho Deliberativo, onde a r
mesma facultou a palavra, não fazendo uso da mes~, lwJ 1
declarou encerrada a presente reunião. e (jlkf Ue l ,F'.;Jf!
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