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IPSESVI INSTITUTO DE PREVIDENClA DOS

SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO DO
IPSESVI E CQMITÊ DE INVESTIMENTO

Ao 10 dia do mês de outubro de 2018, às 10:30h, na sala de reunião do prédio
sede da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer , às margens da PE 89, s/no
Reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do IPSESVI e os membros dos
conselhos fiscal e administrativo e o comitê de investimento para análise e

\

aprovação da Política de Investimento. A gestora sra Mércia Cristina de Arruda
Alcoforado deu início da reunião agradecendo a presença de todos, onde
continuou fazendo uma apresentação da situação atual do IPSESVI, informando
os saldos atuais das contas correntes aplicada em títulos públicos do Banco do
Brasil na conta 8310-0 o valor R$41.567,27( Quarenta e um mil quinhentos e
sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), na c/c 12.185-1 o valor de R$
4.414.427,08 ( quatro milhões quatrocentos e catorze mil quatrocentos e vinte e
sete reais e oito centavos) e na c/c 13.730-8 o valor de R$ 237.214,04 (
duzentos e trinta e sete mil duzentos e catorze reais e quatro centavos) , hoje o
\PSES\I\ está com 202 inativos e que os repasses dos segurados e patronal
estão em dia e que a Prefeitura continua fazendo aportes para complemento da
folha dos inativos. Passando a palavra para o Sr Everardo Matias representante
da Lema Consultoria onde fez a apresentação passo a passo da política de
investimento para 2019 e tez uma explanação da situação da economia atual
e da instabilidade dos investimento no mercado. A Política foi analisada por
todos os presentes e aprovada por unanimidade . Nada mais a ser dito a
gestora agradeceu a presença de todos e nada mais a ser dito lavro a seguinte

demais presentes
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