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IPSESVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCALEADMINISTRATIVO DO
IPSESVI E COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos três dias do mês de julho de 2019, às 10h, na sala de reunião do prédio sede da
Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer , às margens da PE 89, s/n. Reuniram-se os
membros da Diretoria Executiva do IPSESVI, os membros dos conselhos fiscal e
administrativo, o comitê de investimentos, diretores de Escolas Municipais novos
aposentados e novos servidores concursados ingressando na Prefeitura. Deu início a
reunião o gestor de benefícios o Sr. Jorge Anastácio de Aguiar cumprimentando todos
os presentes informando a finalidade da reunião seria e entrega de novas
aposentadorias do fundo financeiro e a pose de novos concursados para o fundo
previdenciário, continuou falando de um grande números de funcionários do fundo
financeiro preste a se aposentar, onde a folha está em mais de 100% da receita de
patronal e segurado. Passando a palavra a gestora Sra. Mércia Cristina de Arruda
Alcoforado que cumprimentou os presentes parabenizando os novos aposentados e
dando as boas vindas aos novos funcionários concursados e informou a situação
contábil do IPSESVI ,com um total 302 funcionários com arrecadação de valor R$
152.883,62 ( cento e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e
dois centavos) do fundo financeiro e 197 funcionários do fundo previdenciário com
arrecadação de RS 97.790,27( noventa e sete mil ,setecentos e noventa reais e vinte e
sete centavos), um total de inativos 220 ( pensão e aposentados) totalizando uma folha
de R$ 348 ..521,14 ( trezentos e quarenta e oito mil ,quinhentos e vinte e um reais e
catorze centavos) informou o saldo da conta do fundo previdenciário aplicados em
investimentos do banco do Brasil totalizando nesta um valor de R$ 5.718.045,57 (cinco
milhões setecentos e dezoito mil ,quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
informou que a receita com compensação previdenciária junto ao INSS neste exercício
2019 já recebeu R$ 348.521, 14( trezentos e quarenta e oito mil ,quinhentos e vinte e
um reais e catorze centavos) até o momento, onde é usado para complemento da folha
dos inativos junto com o aporte mensal que o poder executivo passa para o IPSESVI
.Continuou junto com o gerente de beneficios entregando as aposentadorias para os
novos inativos. Nada mais a ser dito a gestora agradeceu a presença de todos. Lavro
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