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

Aos 02 dias do mês de setembro de 2020, às 9:00 horas, 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 o conselho fiscal do IPSESVI. Deu início a reunião, a gestora Mércia
Alcoforado, saudando aos presentes e falando sobre 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 entregando, individualmente, após a reunião, as portarias das novas
aposentadorias e pensões por morte aos beneficiados com os quais havia em contato,
previamente. Foram contemplados, os seguintes servidores: ILMA VANIA PESSOADEARAUJO-
Professora, FERNANDES VIEIRA DA SILVA - Tratorista, JOÃO FRANCISCOGONÇALVES - Gari,
MARIA DO CARMO LEONCIO BARRETO- Professora, MARIA DO CARMO DOSSANTOS - Agente
Comunitária de Saúde, RISALVA ANDRADE BESERRA- Professora, MARIA DE LOUDES ALVES
ARRUDA- Professora, MARIA DO CARMO BORGESDEOLlVEIRA- Técnica Educacional, MERCIA
CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO- professora, JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO - Pensionista,
MARIA BELARMINA DE OLIVEIRA PEREIRA - Pensionista e ROGÉRIA VICENTE NUNES -
Pensionista. Na oportunidade, também falou que, como funcionaria efetiva da Prefeitura estava
se aposentando, mas ficaria como gestora até 31 de dezembro de 2020. Além disso, falou sobre
as quedas dos investimentos, nas aplicações no mês de agosto, depois de quatro meses em alta,
devido ao ambiente interno de indefinição da Política Brasileira. Mostrou os saldos das Conta
Corrente 12185-1, que é R$ 7.611.544,50 (sete milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Destacou que o pagamento da folha dos inativos
continua em dia, devido ao recebimento de Compensação Previdenciária e Aporte do Poder
Executivo. Explicou que o repasse hoje dos Ativos da Prefeitura totaliza um valor de R$
142.944,48 ( Cento e quarenta e dois mil ,novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
oito centavos), e na presente data, a Folha do Fundo Financeiro totaliza o valor de R$432.522,28
(quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos),
necessitando de Aporte para poder pagar aos Inativos. 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.


