
ATA DA REUNIÃO DOSCONSELHOSFISCALEADMINISTRATIVO ECOMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNVCIA DO MUNiCíPIO DESÃO VICENTE FÉRRER-PE

Aos 03 dias do mês de agosto de 2020, às10.hs, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de
São Vicente Férrer, situada à margem da PE 89, neste município, reuniram-se a Diretoria
Executiva e os conselhos fiscal e administrativo e comitê de investimento do IPSESVI.Deu início
a reuniãs, a gestora Mércia Alcoforado, saudando aos presentes e falando que mais uma vez o
motivo de não estar reunindo todos integrantes dos conselhos, em respeito as normas e
restrições sanitárias recomendadas pela ANS, afim de não haver aglomerações, por conta da
pandemia do Novo Coronavírus. Na ocasião, ela falou que estaria passando os saldos das contas
correntes aplicadas em investimentos do banco do Brasil na C/C 12.185-1 R$ 7.547.448,49 (
Sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta
e nove centavos) do Fundo Previdenciário com arrecadação mensal de R$ 123.835,94 ( cento
e vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) de 203
funcionários. Na c/c 83.10-0 R$ 28.241,69 ( vinte e oito mil ,duzentos e quarenta e um reais e
sessenta e nove centavos) com arrecadação mensal do fundo financeiro R$ 142.945,48 ( cento
e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de 273
funcionários e na c/c 13.730-8 da compensação R$ 20.536.86 ( vinte mil,quinhentos e trinta e
seis reais e oitenta e seis centavos) A folha dos inativos totalizando R$ 418.925,OO(
quatrocentos e dezoito mil novecentos e vinte e cinco reais) com 242 aposentados e
pensionistas necessitando de Aporte mensal do ente municipal para poder pagar a folha dos
inativos e pensionistas. O Gestor de benefícios continuou falando da procura dos ativos para
requerer suas aposentadorias e que a cada dia estava crescendo o número de pedidos de
aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Logo após, a gestora encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. Nada mais a ser dito, lavro a seguinte ata que será assinada
por mim e os demais presentes.
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