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-..! INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FisCAL E ADMINISTRATIVO DO

IPSESVI E COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos nove dias do mês de abril de 2019, às 9:30h, 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, representantes do Sindicato Municipal -
SINSERV, assessoria de investimento - LEMA ,Assessoria de atuário- ARIMA e
assessor jurídico Osório Chalegre . A gestora sra Mércia Cristina de Arruda Alcoforado
deu início agradecendo a presença de todos e fazendo a apresentação dos
representantes das assessorias que prestam serviços ao IPSESVI ,informou a finalidade
da reunião que seria a apresentação do relatório da política de investimento de 2018
pela LEMA, a apresentação da avaliação atuarial pela ARIMA 1 e uma palestra sobre
a PEC da reforma da previdência, pelo Assessor jurídico Dr. Osório Chaleqre.. continuou
apresentando o total de ativos do fundo financeiro 322 funcionários com arrecadação
de valor R$ 160.789,79 ( cento e sessenta mil setecentos e oitenta e nove reais e
setenta e nove centavos) e 192 funcionários do fundo previdenciário com arrecadação
de RS 81.723,57 ( oitenta e um mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete
centavos) um total de inativos 210 ( pensão e aposentados) totalizando uma folha de
R$ 324.869,44 ( trezentos e vinte e quatro reais oitocentos e sessenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos) e o saldo do fundo Previdenciário no valor de R$
5.235645,79 (cinco milhões ,duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais de setenta e nove centavos) em fundo de investimento no banco do Brasil.
Passou a palavra para o Sr .Everardo da Lema onde apresentou O relatório da política
de investimento de 2018 e apresentou novas sugestão de alocação dos investimentos
para atingir a meta atuarial pra 2019. O Sr. Osorio Chalegre deu continuidade falando
da nova PEC da Reforma da Previdência esclarecendo algumas dúvidas dos presentes
e depois passando a palavra ao assessor de gabinete Jadiel Albuquerque onde falou
em qual ponto a nova reforma atingiria a classe trabalhadora Dando então
continuidade o atuário Ramon Ramos. apresentou a avaliação atuarial para 2019.
Nada mais a ser dito a gestora agradeceu a presença de todos. Lavro a seguinte ata
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