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

ATA DE REUNIAO DOS CONSELHOS FISCAL EADMINISTRATIVO DO
IPSESVI E COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2018, às 10:30h, na sala de reunião do prédio 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
administrativ'o . A gestora sra Mércia Cristina de Arruda Alcoforado deu início da
reunião cumprimentando todos presentes e informando o objetivo da reunião seria
informar o balanço financeiro de 2018 do IPSESVI. Continuou informando que na data
o Instituto estava com 208 inativos com a folha totalizando R$ 310.051,22 ( trezentos e
dez mil ,cinquenta e um reais e vinte e dois centavos) e 192 ativos do Fundo
Previdenciário contribuindo com R$ 85.734,89(oitenta e cinco mil ,setecentos e trinta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) e 317 ativos do fundo financeiro contribuindo
com R$ 157.634,81 (cento e cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e
oitenta e um centavos) a gestora relembrou aos presentes o saldo da conta corrente
13.370-8 dos recursos de compensação era na data R$ 237.214,04( duzentos e trinta e
sete centavos duzentos e catorze reais e quatro centavos onde precisou ser resqatado
R$ 115.000,00 ( cento e quinze mim) em outubro, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil)
em novembro para complemento das folhas dos respectivos meses, informou que em
dezembro chegou mais um credito de R$ 70.312,37 ( setenta mil trezentos e doze reais
e trinta e sete centavos onde foi usado para complemento do pagamento do 13° salário
para o mês dezembro a Prefeitura aportou R$ 171.000,00 ( cento e setenta e um mil
reais) portanto o IPSESVI cumpriu com todos os pagamentos do inativos no exercício
de 2018. Informou os saldos das contas correntes aplicada em títulos públicos do Banco
do Brasil na conta 8310-0 o valor R$ 1.679,03 ( hum mil seiscentos e setenta e nove
reais e três centavos) na c/c 12.185-1 o valor de R$ 4.e03.046,67 ( Quatro milhões
oitocentos e três mil ,quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos na c/c 13.730-8
o valor de R$ 4.010,20 ( Quatro mil, dez reais e vinte centavos) Nada mais a ser dito
a gestora agradeceu a presença de todos desejando um feliz 2019 e nada mais a ser
dito lavro a sequínte atas que vai assinada por mirn ~ os . de~ai5_)íll"esentes
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