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

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL EADMINSITRATIVO DO IPSESVI

Aos 12 dias dia do mês de janeiro de 2018, às 10:30h, no prédio da sede da Prefeitura Municipal
de São Vicente Férrer , às margens da PE 89, s/n. 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 agradeceu a todos os presentes. Em
seguida, disse a finalidade da reunião seria informar o balanço de dezembro de 2017 do
IPSESVI, reforçou o uso da receita de compensação conforme falado na última reunião em
outubro de 2017 para a folha de outubro seria R$ 78 ..651,05 (setenta e oito mil seiscentos e
cinquenta e um reais e cinco centavos) em novembro usou 95.760.00 (noventa e cinco mil,
setecentos e sessenta reais) onde no mesmo mês foi creditado nesta conta R$10.863,62 ,( dez
mil ,oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) para dezembro e 13° foi
resgatado R$ 270.314,52 ( duzentos e setenta mil, trezentos e catorze reais e cinquenta e dois
centavos) para completar as duas folha que totalizou R$ 545.340,62( quinhentos e quarenta e
cinco mil ,trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) e que no mês foi creditado
72.498,45 ( setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)
portanto ficando um saldo de 423.190,40 ( quatrocentos e vinte e três mi, ,cento e noventa reais
e quarenta centavos) na conta investimento n° 13.730-8 no Banco do Brasil .Informou que o
IPSESVI já recebeu a compensação de 18 inativos junto ao INSS ate a data. Informou que foi
renovado o contrato com a J & Contabilidade para inclusão de mais processo para resgates de
compensação junto ao INSS. Continou informando o saldo do fundo Previdenciário um valor
aplicado de R$ 3.596,059,00 (Três milhões ,quinhentos e noventa e seis mil e cinquenta e nov~
reais), informou a folha dos aposentado esta totalizando R$ 272.763,,81( duzentos e setenta e
dois ml , setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) e uma arrecadação de
servidores e patronal R$ 161.143,41 ( cento e sessenta e um mil ,cento e quarenta e três reais
e quarenta e um centavos e hoje o IPSESVI está com 188 inativos sendo 37 pensões, 154
inativo ,.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 assinada
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