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ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOSFISCALEADMINISTRATIVO ECOMITÊ DE INVESTIMENTO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNVClA DO MUNiCíPIO DESÃOVICENTE FÉRRER-PE

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. A gestora deu inicio a reunião saudando os presentes falando
da pandemia no mundo e na situação que estávamos todos passando por conta desse vírus
COVID 19 mas que iria passar, com a graça de Deus. Falou também das quedas com os
investimentos na economia mundial durante essa crise e que o mercado estava reagindo.
Passou os saldos das condas c/c 8310-0 R$ 28.586,47 ( vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e
seis reais e quarenta e sete centavos) e a c/c 12185- R$ 7.010.758,03 ( sete milhões e dez mil
,setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos) e a C/C 13.730-8 R$ 20.599,60 ( vinte mil
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) e que a folha estava totalizando R$
418.165,40 ( quatrocentos e dezoito mil,cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) e
arrecadando R$ 147.265,19( cento e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
dezenove centavos) ,explicou onde a Prefeitura vem complementando a folha através de aporte
e parcelamento O gerente de benecifios continuou falando das novas aposentadorias no mês
de maio onde foram 02 pensões por morte e 04 aposentadorias por tempo de contribuição e
devido a pandemia não poderiam estarem presentes nessa reuniao mas que foram entregues
individualmente e afirmou uma previsão pra mais 30 aposentadorias para esse ano. Logo após,
a gestora encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais a ser dito, lavro a
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