
IPSESVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL EADMINSITRATIVO DO IPSESVI

Aos 15 dias do mês de outubro de 2017, às 14:30h , 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 Mercia Cristina de Arruda
Alcoforado deu início da reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida
falou a finalidade da reunião era comunicar a necessidade de usar os recursos
de compensação financeira hoje com saldo de R$ 710.161,60 (setecentos e
dez mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos) aplicada na conta
investimento n° 13.730-8 no Banco do Brasil para complemento da folha de
pagamento no mês de outubro ,novembro, dezembro e 13 ° salario dos inativos
do Fundo Financeiro, onde informou que esses recursos de compensação sã
destinados para despesa do Fundo Financeiros. junto com as contribuições da
patronal e segurados que a Prefeitura repassa mensalmente. Para esse ês
de outubro sera usado R$ 78.651,05 ( Setenta e oito mil seiscentos e cinquen a
e um reais e cinco centavos) .Informou que o IPSESVI já recebeu a
compensação de 14 inativos junto ao INSS ate a data e que estamos aguardando
mais processos serem aprovados. Continuou informando o saldo do fundo
Previdenciário (segregação) um valor aplicado de R$ 3.360,771,00 ( Três
milhões ,trezentos e sessenta mil ,setecentos e setenta e um reais ), informou a
folha dos aposentado esta totalizando R$ 272.556,81 (duzentos e setenta e dois
mil ,quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) e I"'"'a
arrecadação de servidores e patronal R$ 159.132,73 ( cento e cinquenta e
mil ,cento e trinta e dois reais e setenta e três centavos e hoje o IPSESV esta
com 188 inativos sendo 37 pensões ,154 inativo ,.A palavra foi franqueada
havendo alguém para se promuncia r a gestora agradeceu a presença de • aas
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