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IPSESVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINSITRATIVO De

Aos 12 dias do mês de julho de 2017, às 14:30h , no prédio da sece ca :: =- _
Munisipal de São Vicente Férrer, às margens da PE 89, s/n. Reuniram- e cs
da Diretoria Executiva do IPSESVI e os membros dos conselhos fisca e a::- __"'_~'__
A gestora sra Mercia Cristina de Arruda Alcoforado deu início da reun ã::: =;-= __
a presença de todos, em seguida, falou a finalidade da reunião era tornar: =- '""_
como encontra-se a situação do Instituto de Previdencia e salientou a ,....:: __
conselheiros em estarem acompanhando os saldos das contas aplicadas :::
aplicações serão para as aposentadorias futuras. Informou o total de fun n-a _
que contribui para o fundo financeiro um total de 343 ativos da Prefeitura e ~=::.a -
e 155 ativos do fundo preveidenciario informou o total de aposen a•...::::::: _
inativos e 36 pensionistas e a folha do IPSESVI totalizando R$ 267.08n _-

e sessenta e sete mil ,oitenta e dois reais e quarenta e três ce:a cs =-
arrecadação dos ativos financeiros e R$ 162.900,84) e do fundo pre := :_
64.107,21 e que hoje o saldo atual aplicado em fundos de investime«: ::::::_
Brasil do fundo previdenciário é de R$ 3.076.311,20 e o saldo da con a'-"~ ::- =-
R$ 506.569,70 que é a compensação junto ao INSS onde fora
processos. Informou também que a Prefeitura continua completa ~- a
inativos através de aportes e que os repasses do ENTE E SEGURADC es =
conforme podemos visualizar no portal do Ministerio da Previde c a
necessidade de contratação de uma assessoria jurídica ,onde foi
consultoria representada por Dr osorio Chalegre foi a ganhadora. A ges-:::~::_
a presença de todos e que em breve marcaria uma nova reunião para a: _
politica de investimento que sera elaborada pela assessoria LEMA. :::
palavra, onde os conselheiros fizeram breves comentários sobre a
compensação financeira junto ao INSS. Não havendo
seguinte que
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