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ATA DA REUNIÃO DOSCONSELHOSFISCALEADMINISTRATIVO ECOMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNVCIA DO MUNiCíPIO DESÃO VICENTE FÉRRER-PE

Aos 22 do mês de dezembro de 2020, às 9:30hs, 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.

A gestora deu início agradecendo a presença de todos e falou da importância dos

Conselhos nas reuniões e que na reunião iria entregar 09 (nove) novas aposentadorias

concedidas no mês de dezembro, e que iria passar uma breve prestação de contas da situação

atual do IPSESVI. Hoje com 218 ( duzentos e dezoito) aposentados, 44 (quarenta e quatro)

pensionistas. Com uma folha no total de R$ 459.531,63 (quatrocentos e cinquenta e nove reais

quinhentos e trinta e um mil, sessenta e três centavos) e com uma arrecadação do Fundo

Financeiro de R$ 133.847,32 (cento e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e, trinta

e dois centavos) e do Fundo Previdenciário R$ 108.665,33 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta

e cinco reais, e trinta e três centavos), com aportes mensais em torno de R$ 236.000,00

(duzentos e trinta e seis mil reais) sendo complementado com a COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA que é creditado mensalmente. Hoje o Fundo Previdenciário apresenta um

saldo de R$ 8.430.976,96 (oito milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e setenta e seis

reais, e noventa e seis centavos) e que até o dia 31 de dezembro com os novos repasses será

acrescido mais de R$ 200.000,00 ( duzentos mil no fundo previdenciário)

Falou do cuidado, compromisso e transparência de sua gestão nesses últimos 8 anos e

da importância de uma dedicação aos Institutos de Previdência. A gestora encerrou a reunião

agradecendo a presença de todos. Nada mais a ser dito, lavro a seguinte ata que será assinada
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