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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL 
ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO E

DO CONSELHO FISCAL REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021.

 
No dia 28 de outubro de 2021, às 09:00 horas, na Sede do
IPSOL, reuniram-se o Conselho Municipal de Previdência e o
Conselho Fiscal do IPSOL (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Soledade). Foi encaminhado em 28
de outubro de 2021, através aplicativo WhatsApp, no grupo de
Conselheiros do IPSOL, o balancete referente mês de setembro
de 2021, estando fisicamente no prédio sede do IPSOL. Foi
informado que durante o exercício de setembro de 2021 o
IPSOL arrecadou com contribuições previdenciárias o
montante de R$ 298.676,05 (duzentos e noventa e oito mil
seiscentos e setenta e seis reais e cinco centavos). Foi
informado que no mês de setembro de 2021 não houve crédito
da Compensação Previdenciária (Comprev), pelo motivo de
não emissão da CND pelo INSS da Prefeitura Municipal de
Soledade. Foi informado que a rentabilidade dos fundos de
investimento em setembro foi de R$ 1.248,59 (um mil
duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Foi disponibilizado Planilha com a descrição de cada Fundo de
Investimentos que o IPSOL utiliza, com saldo, rentabilidade
financeira e percentual mês setembro de 2021, rentabilidade
anual percentual, descrição por enquadramento na Resolução
CMN 3922 e total por cada instituição financeira (anexo). Em
setembro de 2021 o valor pago a Aposentados e Pensionistas
somou R$ 377.476,36 (trezentos setenta e sete mil e
quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). Foi
informado as despesas administrativas no em setembro de 2021
foi de R$ 31.787,78 (trinta e um mil e setecentos e oitenta e
sete reais e setenta e oito centavos). O total do valor transferido
para a conta da taxa de administração de setembro de 2021 foi
R$ 34.208,98 (trinta e quatro mil e duzentos e oitenta reais e
noventa e oito centavos). Foi informado que o saldo financeiro
em 30 de setembro de 2021 era de R$ 19.684.273,08 (dezenove
milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta
e três reais e oito centavos). Foi informado que os repasses das
competências setembro de 2021 encontram-se em aberto a
Guia Patronal Saúde, da Prefeitura Municipal de Soledade, no
valor de 58.377,34 (cinquenta e oito mil trezentos e setenta e
sete reais e trinta e quatro centavos), o que em contato com a
Secretária de Finanças foi informado que será pago o mais
breve possível. Os demais repasses previdenciários referente ao
mês de setembro encontram-se em situação regular, como
também o Parcelamento 01413/2018, com as parcelas de 33/60
quitada. Os Conselheiros Fiscais emitiram parecer favorável
por unanimidade pela aprovação das contas mês de setembro
de 2021. Os Conselheiros Municipais de Previdência
aprovaram por unanimidade o parecer dos Conselheiros
Fiscais. Conselheiros marcaram para o dia 25 de novembro de
2021 a reunião para prestação de contas competência outubro
de 2021, na sede do IPSOL, ou com participação online, às 9h.
Não havendo nada mais a tratar encerrados os trabalhos.
Participaram desta reunião o Diretor Presidente, Guilherme
Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista, o Diretor Administrativo e
Financeiro, Felipe Rafael de Sousa Cordeiro e o Diretor
Previdenciário, Vital Azevedo Junior, os conselheiros: Carlos
Gilmar Lira Ribeiro, Maria Cecília Nóbrega Licarião,
Alexsandro Tome Ramos, Hilário Martins Borborema,
Margarida Pereira de Araújo, Josefa Andrea Berto Da Silva
Batista, Kelly de Almeida Cunha, Rosemary Teodoro de
Oliveira e Renilson Gomes Aprígio. A diretoria ficará
responsável em imprimir esta ata e colher as assinaturas com
cada conselheiro. A ata será digitalizada e publicada no site do
IPSOL e também no Diário Oficial da Famup.
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Conselheiros Municipais de Previdência:
 
CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO
 
HILÁRIO MARTINS BORBOREMA
 
MARGARIDA PEREIRA DE ARAÚJO
 
JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA BATISTA
 
KELLY DE ALMEIDA CUNHA
 
Conselheiros Fiscais:
 
ALEXSANDRO TOME RAMOS
 
MARIA CECÍLIA NÓBREGA LICARIÃO
 
RENILSON GOMES APRIGIO
 
ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA
 
Diretoria:
 
Diretor Previdenciário:
 
VITAL AZEVEDO JUNIOR
 
Diretor Administrativo e Financeiro:
 
FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO
 
Diretor Presidente:
 
GUILHERME LUIZ ARAÚJO SOUTO GONZAGA
BATISTA
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