
ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOSFISCALEADMINISTRATIVO ECOMITÊ DE INVESTIMENTO

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNVCIA DO MUNiCíPIO DESÃOVICENTE FÉRRER-PE

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às 9:00 horas na Sala de Reunião
da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada à margem da PE 89, neste município,
reuniram-se os membros do Instituto de Previdência dos Servidores de São Vicente Férrer e os
conselhos-fiscal e administrativo para entrega do Termo de Posse dos novos funcionários do
fundo previdenciário e o Termo de Aposentadoria dos funcionários do fundo financeiro que
estão se aposentado por tempo de serviço. A reunião teve início com a saudação da gestora do
IPSESVI Mércia Alcoforado .que enfatizou a importância desse dia, tanto para quem está
chegando quanto para quem está saindo, pois na atual conjuntura política são todos
privilegiados. Disse que ser servidor público hoje é um desafio devido as constantes mudanças
que estão ocorrendo no país, causando insegurança e apreensão. Informou que nessa reunião
serão entregues o termo de aposentadoria para os seguintes funcionários: Mª HELENA DE
MOURA ,MABEL MENDES, CINARA CARNEIRO, Mª AMUNCIADA GUDRES, Mª DAS DORESDA
SILVA, ,ADNIRA DA SILVA, ALDENORA MARANHAO ,SEVERINA CACIILDA MENEZES Mª DE
LOURDESARAUJO, DAMIANA Mª DA COSTA, JOSEFASANTANA DE SOUZA, ELZA HELENA DA
CONCEIÇAO e também o termo de posse para os novos funcionários convocados através do
concurso público. Em seguida apresentou DrQ Osório Chalegre, assessor jurídico do Instituto de
Previdência que faz todo o acompanhamento do processo de aposentadoria e dá sua validação,
conforme a determinação da lei. Fazendo uso da palavra, DrQ Osório parabenizou a todos por
esse momento tão singular e disse que provavelmente esses será o último grupo de pessoas a
se aposentarem na antiga lei da previdência, que tem algumas prerrogativas favoráveis, se
aposenta após 25 anos de serviço e os que estão chegando agora o tempo será de 65 anos para
homens e 62 para as mulheres, ambos com 40 anos de serviço, de acordo com a PEQque ainda
não foi aprovada. Dando continuidade, passou a palavra a Jorge Aguiar, diretor de recursos
humanos, que explicou sobre o funcionamento do processo de convocação que segue a
regulamentação do tribunal de contas do estado e que hoje tomam posse professores, agentes
de saúde. Logo após teve início a entrega dos termos de posse, iniciando com a assinatura dos
representantes de Gilmara Souza Silva, Manuel Messias da Silva e Greta Cataline Luna, e
Luzinete Correia da Silva Galvão. Em seguida foram entregues os termos de posse as professora
e auxiliar de serviços gerais onde seus nomes foram citados a cima que cumpriram sua missão
no serviço a nossa comunidade. Em seguida, a palavra foi franqueada e a professora Cinara,
fazendo uso da mesma, disse que está muito feliz e agradecida a Deus por essa vitória. Que
foram anos de dedicação ao nosso município, com dias de lutas e tristezas mas também muitas
alegrias, disse que alfabetizou muitas crianças e que isso foi muito gratificante, assim
parabenizou a todos e desejou sucesso aos que estão assumindo hoje. Logo após, por nada mais
haver a tratar, a presidente do instituto encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

Lav a seguinte ata que vai assinada por mim e os demais presentes.
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