Ao terceiro dia do mês de Dezembro/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
Outubro/2021 Começando pelo valor da folha Outubro/2021 que
fechou em R$ 1.862.007,78 (um milhão, oitocentos e sessenta e
dois mil, sete reais e setenta e oito centavos), apresentando
também todos os documentos aprovados pelo conselho fiscal,
referente a Outubro/2021. A presidente Executiva também o
relatório de benefícios sendo José Moura De Oliveira-Fiscal,
Severina Vasconcelos Araújo De Queiroz-Professora, Maria,
José De Queiroz-Auxiliar De Enfermagem, Josefa Rodrigues Da
Silva-Auxiliar De Serviços Gerais. A Sra. Presidente Executiva
passou a palavra para a presidente do Conselho Deliberativo,
onde a mesma facultou a palavra, não fazendo uso da mesma,
declarou encerrada a presente reunião.
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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
mesma facultou a palavra, não fazendo uso da mes~,

declarou encerrada a presente reunião.
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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.

Ao terceiro dia do mês de Setembro/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
1sabe1aVasconce10s Santos, e a Presidente Executiva C1écia
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
julho/2021 Começando pelo valor da folha julho/2021 que
fechou em R$ 1.833.064,16 (um milhão, oitocentos e trinta e três
mil, sessenta e quatro reais e dezesseis centavos),
apresentando também todos os documentos aprovados pelo
conse1hofisca1,referente a ju1hot2021.Apresentou o re1atóriode
benefícios sendo as aposentadorias da Professora Cátia solane
Medeiros Farias Araújo, e a Assistente legislativo Maria das
Graças Batista Torres e duas pensões por mortes dos
aposentados: Valandete Gonçalves Dias - Pensionista:
Sebastião Roque Dias Filho e Teresinha Belarmino da Silva Pensionista: Teresa Maria da Silva Andrade. A Sra. Presidente
Executiva passou a palavra para a presidente do Conselho
Deliberativo, onde a mesma facultou a palavra, não fazendo uso
da mesma, dec1arouencerrada a presente reunião.
J
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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 t~.
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 a \\ /
Conselheira Elizangela Urbano Lopes pelo seu aniversario ~
natalício na data de ontem, a mesma facultou a palavra, não j.~
fazendo uso da mesma, declarou enc~rr~da a presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de julho/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
maio/2021. Começando pelo valor da folha maio/2021 que
fechou em R$ 1.819,112,64 (um milhão, oitocentos e dezenove
mil e cento e doze reais e sessenta e quatro centavos),
apresentando também todos os documentos aprovados pelo
conselho fiscal, referente a Maio/2021. Apresentou o relatório de
benefícios sendo as aposentadorias da Professora Ivete Braga
da Silva, Marlene Maria da Silva- aux. De serviços Gerais e
Marcia Francisca da Silva - Zeladora, e duas pensões por
mortes dos aposentados: Maria Leda da Silva Gomes pensionista Manoel Valdo Gonçalves Gomes e José Antonio da
Silva - Pensionista Neuza Felix da Costa Silva. A Sra.
Presidente Executiva passou a palavra para a presidente do
Conselho Deliberativo, onde a mesma pediu com todos
continuem usando mascaras e lavando as mãos, mesmo quem
já estiver tomado vacina, que todos se cuidem e cuidem também
do próximo, a mesma facultou a palavra, não fazendo uso da
mesma, declarou encerrada a presente reunião.
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~LIANÇAPR::V
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao terceiro dia do mês de junho/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
abril/2021. Começando pelo valor da folha abril/2021 que
fechou em R$ 1.810.638,20 (um milhão, oitocentos e dez mil,
seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos), apresentando
também todos os documentos aprovados pelo conselho fiscal,
referente a Abril/2021. Apresentou o relatório de benefícios
sendo as aposentadorias das Professoras Patricia Valmeria da
Silva Santana, Ana Claudia Medeiros Farias Ferreira e Vilma
Maria Crispim da Silva Rodrigues, e três pensões por mortes
dos aposentados: Antonio Ferreira da Silva - Pensionista Maria
Romilda da Silva, Severino Benedito da Silva - Pensionista
Maria José da Silva e Maria Felix dos Santos - Pensionistas
Jards Auiliston Melo dos Santos, Julia Lais Melo dos Santos e
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passou a palavra para a presidente do Conselho Deliberativo~
onde a mesma facultou a palavra, onde ninguém usou d ~
mesma, declarou então a reunião encerrada.
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ALIANÇAPR::V
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de maio/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
MARÇO/2021. Começando pelo valor da folha MARÇO/2021
que fechou em R$ 1.795.140,21 (um milhão, setecentos e
noventa e cinco mil e cento e quarenta reais e vinte e um
centavos). apresentando também todos os documentos
aprovados pelo conselho fiscal, referente a Março/2021.
Apresentou o relatório de benefícios sendo as aposentadorias
das Professoras Joelma Maria dos Santos Silva e Maria Costa
Rodrigues do Nascimento, não havendo nenhuma pensão. Foi
informado ainda que como é de exigência dos órgãos de
controle foi encaminhado o resultado da Avaliação Atuarial para
o Poder Executivo e Legislativo. Não havendo nada mais a
tratar, fica encerrada a presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de abril/2021, às 10;00 (dez) horas, no
prédio do ALIANÇA PREV, situado na rua Antônio José da
Costa, SIN, centro, reuníram-se os conselheíros 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
lsabeJa Vasconcelos Santos. 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 FEVEREIRO/2021. Começando pelo valor da folha
de fevereiro /2021 que fechou em R$ 1.783.902,80 (um milhão,
setecentos e oitenta e três mil e novecentos e dois reais e
oitenta centavos). apresentando também todos os documentos
aprovados pelo conselho fiscal, referente a fevereiro/2021.
Apresentou o relatório de beneficios sendo as aposentadorias
da Professora Maria Imaculada do Nascimento e do Gari Luiz
Ferreira da Silva, e uma Pensão por morte da Aposentada
Virginia Maria Farias de Oliveira ficando como pensionist
Joaldo Domingos da Silva. Não havendo nada mais a tratar, fi
encerrada a presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de março/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
IsabeJa VasconceJos Santos A Presidente do ConseJho
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 Janeiro/2021. Começando pelo valor da folha
Janeiro/2021 que fechou em R$ 1.766.847,73 (um milhão,
setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete
reais e setenta e três centavos), apresentando também todos os
documentos aprovados pelo conselho fiscal, referente a
janeiro/2021. Apresentou o relatório de benefícios sendo uma
aposentadoria da Professora Joelma Santana do Nascimento
Ferreira e três pensões por morte dos aposentados Lindalva Rita
de Lima - pensionista José Bonifácio Gonçalves de Lima,
Oobson Alves Moreira - pensionista Severina Georgina da
Conceição Moreira, Edmilson Ferreira da Cunha - pensionista
Severina Maria da Silva Cunha. Diante do exposto a presidente
executiva passou a palavra para a Presidente do ConselH
Deliberativo onde junto com os demais conselheiros aprovaram
o calendário para as próximas reuniões nos dias: 05/04, 04105,
03/06, 05/07, 06/08, 03/09, 05/10, 04/11 e 03/12, a reunião do
conselho fiscal começando às 09:00 (nove) horas e a do
conselho deliberativo às 10:00 (dez) horas, podendo os
conselhos serem convocados em circunstancias extraordinárias
para eventuais deliberações. Não havendo nada mais a tratar,
fica encerrada a presente reunião. '.)
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ALIANÇAPR::V
ATA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO ALlANÇAPREV.
As 10 h. do dia cinco do mês de fevereiro do ano em curso, realizouse em formato presencial, na sede do Fundo Municipal dos
Servidores de Aliança a reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Iniciando assim com a posse dos novos conselheiros, nomeados pela
Portaria 092/2021, sendo os mesmos indicados pelos respectivos
entes: Conselho Deliberativo - Maria Edna Urbano Lopes
(presidente) Executivo, Roberval José Lopes da Silva-Executico,
Elizangela ürbano Lopes-Legislativo, Aurissandra Santiago Nunes da
Costa- Sindicato, Liliam Marinho da Silva Ramos-Sindicato e Isabela
Vasconcelos
Santos-Sindicato.
Suplentes
do
Conselho
Deliberativo - Auristela Maria de Albuquerque-Executivo, Fernando
Elpídio de Lima-Executivo, Susenize Oliveira S. Marinho-Legislativo,
Eleni Batista da Silva Ramos-Sindicato e Rosineide Maria da SilvaSindicato. Conselho Fiscal - Sônia Maria Alves da Silva Vale Executivo, Maria Verônica Farias de Oliveira Souza-Executivo,
Evaneide da Cunha Medeiros -Legislativo, Delazy Maria de
Albuquerque- Sindicato e Maria Selma Tavares Ribeiro-Sindicato.
Suplentes do Conselho Fiscal - Veriana Marinho da Costa Executivo, Luiz Gustavo Marinho da Silva-Executivo, Marli Araujo da
Silva-Legislativo, Maria José Feliciano Batista Santos-Sindicato e
Manoel Antonio Ribeiro- Sindicato. Atendendo ao Art. 69§ 4° da Lei
Municipal 1514/2009, o Conselho Fiscal realizou a eleição para o seu
Presidente, vencendo por unanimidade a Sra. Sonia Maria Alves da
Silva Vale. Dando Continuidade a reunião a Sra. Clécia Ribeiro Dias
Bezerra - Presidente Executiva do ALlANÇAPREV, deu a boa vindas
agradecendo a presença todos, apresentou a nova equipe do
AliançaPrev para a gestão de 2021/2024, sendo Clécia Ribeiro Dias
Bezerra-Presidente Executiva, Jonielton Cassio da Silva
Coordenador Financeiro, Emmanuel Alberto Albuquerque da Silva Diretor de Benefício, Fernanda Beatriz Correia de Lima - Assessora
de Planejamento e Gestão e Maria José Alves Ferreira da Cunha Escrituraria, Diante de todos falou um pouco da Lei Compiementar nO
046/2021 de 27 de janeiro de 2021, onde faz modificação do Regi
Próprio de Previdência Social do Município da Aliança de acordo co
a Emenda Constitucional nO103 de 2019, explanando a necessidade
da prática dessa Lei para nosso Fundo de Previdência, a Sra.
Presidente Executiva, solicitou da Presidente do Conselhos que os
mesmos marcassem a data da próxima reunião. Ficando então para
as 09 h. do dia 04 de março do ano em curso a reunião do Conselho
Fiscal e as 10 h. do mesmo dia a reunião do Conselho Deliberativo.
Facultada a palavra para os demais participantes, onde ninguém .~.
usou da mesma, foi declarada encerrada a presente reunião.
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Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores da Alian~Q

Ao terceiro dia do mês de Dezembro/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 a Sra. 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 Outubro/2021
Começando pelo valor da folha Outubro/2021 que fechou em R$
1.862.007,78 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, sete
reais e setenta e oito centavos), Apresentando também todas as
despesas e receita (relatórios de empenhos e extratos
bancários)
do mês Outubro/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 Outubro/2021, assim os referidos
documentos pudessem ser encaminhados para o conselho
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
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deliberativo para apreciação. ~a.-o h.av.'~ndo na.da mai~...1...\..\ ttrraattaa.
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fica encerrada a presente reuOla~:_9,.)...~
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de novembro/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 a Sra. 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 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 todas as despesas e receita (relatórios
de empenhos e extratos bancários) do mês Setembro/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 Setembro/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.

~)-;JIV
j~

-~

~w
Rua Antônio José da Costa. s/no Centro. CEP: 55.890-000. Aliança - PE
CNPJ: 10.143.570/0001-94

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c527813b-6e9b-467b-8fb4-8167976d42cf

·~LIANÇAPR::V

·~LIANÇAPR::V
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de outubro/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 Ciécia Ribeiro Dias Bezerra. A
Presidente do Conselho Fiscal a Sra. 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 Agosto/2021
Começando pelo valor da folha Agosto/2021 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 (relatórios
de empenhos e extratos bancários) do mês Agostoí2ü2-1.
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 Agosto/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.
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Ao terceiro dia do mês de setembro/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 C1éciaRibeiro Dias Bezerra. A
Presidente do Conselho Fiscal a Sra. 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 julho/2021.
Começando pelo valor da folha julho/2021 que fechou em R$
1.833.064,16 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, sessenta
e quatro reais e dezesseis centavos), Apresentando também
todas as despesas e receita (relatórios de empenhos e extratos
bancários) do mês ju1hol2021.Deixando assim os conse1heirosa
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 julho/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.
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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.::
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de julho/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 a Sra. 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 maio/2021.
Começando pelo valor da folha maio/2021 que fechou em R$
1.819,112,64 (um milhão, oitocentos e dezenove mil e cento e
doze reais e sessenta e quatro centavos), Apresentando
também todas as despesas e receita (relatórios de empenhos e
extratos bancários) do mês maio/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 Maio/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.
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·~LIANÇAPR:V
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao terceiro dia do mês de junho/2021, às 9;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 a Sra. 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 abri1l2021. Começando
pelo valor da folha abrill2021 que fechou em R$ 1.810.638,20
(um milhão, oitocentos e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais
e vinte centavos). Apresentando também todas as despesas e
receita (relatórios de empenhos e extratos bancários) do mês
Abri1l2021.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 Abri1l2021, assim os referidos documentos
pudessem ser encaminhados para o conselho deliberativo para
apreciação. Não havendo nada mais a tratar, fica encerrada a
presente reunião.·
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de maio/2021, às 9;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 - Sônja Maria Alves da Silva Vale (cresidente), 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 a Sra. 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 MARÇO/2021.
Começando pelo valor da folha MARÇO/2021 que fechou em R$
1.795.140,21 (hum miJhão, setecentos e noventa e cinco miJ e
cento e quarenta reais e vinte e um centavos), Apresentando
também todas as despesas e receita (relatórios de empenhos e
extratos bancários) do mês MARÇO/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 MARÇO/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.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
AlIANÇAPREV.

Ao quinto dia do mês de abril/2021, às 9;00 (nove) horas, no
prédio do ALIANÇA PREV, situado na rua Antônio José da
Costa, SIN, 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, e Maria Selma Tavares Ribeiro, por motivos pessoais
não compareceu a Sra. Delazy Maria de Albuquerque, ,
marcando presença a Presidente Executiva Clécia Ribeiro Dias
Bezerra. A Presidente do Conselho Fiscal a Sra. 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
fevereiro/2021, extratos, prestação de conta relativa ao mês em
análise. Começando pelo valor da folha de fevereiro /2021 que
fechou em R$ 1.783.902,80 (um milhão, setecentos e oitenta e
três mil e novecentos e dois reais e oitenta centavos),
apresentando também todas as despesas e receita (relatórios de
empenhos e extratos bancários) do mês fevereiro/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 fevereiro/2021, assim os referidos documentos
pudessem ser encaminhados para o conselho deHberativo para
apreciação. Não havendo nada mais a tratar, fica encerrada a
presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
ALlANÇAPREV.

Ao quarto dia do mês de março/2021, às 9;00 (nove) horas, no
prédio do ALIANÇA PREV, situado na rua Antônio José da
Costa, SIN, centro, reuníram-se os conselheíros 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 a Sra. 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 janeiro/2021, extratos,
prestação de conta relativa ao mês em análise. Começando pelo
valor da folha Janeiro/2021 que fechou em R$ 1.766.847,73 (
um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e setenta e três centavos). Apresentando
também todas as despesas e receita (relatórios de empenhos e
extratos bancários) do mês Janeiro/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 janeiro/2021, assim os referidos
documentos pudessem ser encaminhados para o conselho
deliberativo para apreciação. Não havendo Qª-ºa mais a tratar,
fica encerrada a presente reunião.
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