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IP SE S V I INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DE SÃO VICENTE FERRER-PE

ATA DEREUNIAODOSCONSELHOSFISCALEADMINSITRATlVO DO IPSESVI

Aos 27 dias do mês de janeiro 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 inicio da reunião agradecendo a presença de todos, em
seguida, falou a finalidade da reunião era tornar ciente aos conselheiros como
esta a situação do Instituto de Previdencia.. Continuou comunicando que a
diretoria do Instituto seria reconduzido por mais 04 anos ,falou do compromisso
da diretoria em sempre ta atenta junto com o comitê de investimento em
acompanhar os rendimentos das aplicaçoes e junto com a JM Contabeis indo
atrás das compensações junto ao INSS para capitalização do Fundo Finnceiro
e que hj o saldo resgatado junto ao INSS é de R$ 221.492,75 ( duzentos e
vinte e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos
aplicado no Banco do Brasil e a conta dos concursados segregação o saldo
nesta data é R$ 2.645.214,50 ( dois milhões ,seiscentos e quarenta e cinco mil
duzentos e catorze reais e cinquenta centavos) em aplicação de investimentos
com um total de 153 funcionarios contribuindomensalmente R$ 62.396,94 e a
arrecadação do financeiro é de R$167.007,02 ( cento e sessenta e sete mil
sete reais e dois centavos) de 346 funcionarias .e que a folha dos inativos 'esta
totalizando em R$ 263,356,52 (duzentos e sessenta e três mil trezentos e
cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) continuou falando do
recadastramento dos inativos que já tinha sido feito 99%, A palavra foi
franqueada" não havendo alguém para se promunciar a gestora agradeceu a
presença de todos mais uma vez e nada mais a ser dito lavro a seguinte ata
que vai assinada Por dema(s presentes
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