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IPSESVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL EADMINSITRATIVO DO IPSESVI

Aos-.11dias do mês de maio de 2018, às 14:30h, no prédio da 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. A gestora sra Mércia Cristina de Arruda Alcoforado deu início
da reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, disse a finalidade
da reunião seria informar o balanço do período de janeiro a abril de 2018 do
IPSESVI. Informou que nesse período foi recebido a importância de R$
51.682,16 ( cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis
centavos) do COMPREV e que foi resgatado um valor de R$ 356.217,11 (
trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos e dezessete centavos) para
complemento da folhas de pagamento do período, ficando um saldo de R$
151.056,15 ( cento e cinquenta e um reais ,cinquenta e seis reais e quinze
centavos e quarenta centavos) na conta investimento n° 13.730-8 no Banco do
Brasil .Continuou informando o saldo do fundo Previdenciário um valor aplicado
de R$ 3.987.310,64 (Três milhões ,novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e
dez reais e sessenta e quatro centavos ), informou a folha dos aposentado esta
totalizando R$ 285.328,66( •.duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e
oito reais e sessenta e seis centavos e uma arrecadação de servidores e
patronal R$ 164.985,29 ( cento e sessenta e quatro mil ,novecentos e oitenta e
cinco reais e vinte e nove centavos e hoje o IPSESVI está com 188 inativos
sendo 37 pensões, 158 inativo. Comunicou que neste mês de maio, entrarão 04
aposentados na folha .. A palavra foi franqueada, não havendo alguém para
falar a gestora agradeceu a presença de todos mais uma vez e nada mais a ser
dito lavro a seguinte ata que vai e os demais presentes
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