
 

 

 

 

 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREVITA. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e 

cinco minutos, estiveram reunidos na sede do IPREVITA - Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim-ES, os membros da Diretoria 

Executiva, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e os 

servidores efetivos; DIRETORIA EXECUTIVA: Wilson Marques Paz – Diretor 

Presidente, Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária e José Carlos 

Rodrigues Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro; CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Membros Titulares – Alex Fabiano Carvalho de Souza 

(presidente), Cirley Moté de Souza e Ronildo Hilário Gomes; Membros Suplentes: 

Carmen Motta Guerra, Elisa Gomes de Souza Moura e Fernanda de Almeida 

Viana; CONSELHO FISCAL: Membros Titulares: Aécio Melchiades de Souza, 

Antônio Dionizio dos Santos, Melquisedec da Silva Santos e Waldemir Pereira 

Gama; Membros Suplentes: Luciana Torres Pereira e Sara de Freitas Falcão; 

SERVIDORES EFETIVOS DO IPREVITA: Isabella Ribeiro Marinuzzi, Antônia 

Josefa Alves Jerônimo, Mailza Ribeiro do Nascimento Savino e Grazziani Frinhani 

Riva. CONVIDADA: Fátima Lúcia Gomes (Sindserv). ORDEM DO DIA: 1 – 

Prestação de Contas – Exercício 2014 (até novembro); 2 - Aplicações dos 

Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09; 3 – Política de 

Investimento – Exercício de 2015; 4 – Concurso Público; e, 5 - Outros assuntos 

correlatos. Com a palavra, o Senhor Wilson agradeceu a presença de todos e 

informou que não houve pedido de conselheiros para se ausentarem da presente 

reunião. Antes de passar para a pauta, o Senhor Wilson perguntou a todos se os 

mesmos tinham recebido o último Informativo (que trata da escolha dos novos 

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da indicação da 

Diretoria Executiva - Mandato 2015/2017), e todos responderam que sim; 

continuando, o Senhor Wilson apresentou o Decreto n. 8428/2014 – que trata da 

nomeação dos conselheiros eleitos e diretores indicados para o mandato 

2015/2017, encerrando assim, o processo Eleitoral 2014; fez ainda um balanço 

das ações do IPREVITA projetadas para 2014, bem como a execução das 

atividades determinadas no calendário de 2014, onde lamentou apenas a não 

renovação do CRP, uma vez que não dependeu do IPREVITA e sim do Chefe do 

Poder Executivo, incumbido de encaminhar o Projeto Lei para Câmara Municipal 

com o objetivo de alterar o plano de custeio do RPPS de Itapemirim para diminuir o 



 

 

 

 

déficit atuarial, conforme sugerido no Relatório de Reavaliação Atuarial de 2014. 

Questionado pela Conselheira Elisa, sobre o porquê do não envio do PL à 

Câmara, o Senhor Wilson respondeu que seria em decorrência de problemas de 

falta de saldo orçamentário na Prefeitura, mas que o Secretário de Finanças, 

garantiu que antes do recesso legislativo o PL seria encaminhado à Câmara para 

aprovação, finalizou.  Passando para a pauta da reunião: 1º - Prestação de 

Contas – Exercício 2014 (até junho): o Senhor Wilson apresentou os relatórios, 

onde demonstrou que o IPREVITA, até o mês de novembro/2014, apresentava 

uma receita total de R$ 12.271.401,81 (repasses provenientes de contribuição 

previdenciária e rendimentos de aplicações financeiras), e uma despesa de R$ 

1.167.964,14 (folha de Pagamento: aposentadorias e pensão, e despesas 

administrativas); quanto aos repasses, o Senhor Wilson esclareceu que as 

oscilações de valores de um mês para outro são em razão de alguns órgãos que 

antecipam/atrasam os repasses em alguns meses, por isso o valor em um mês é 

maior e no outro é menor e vice-versa. Aproveitando a oportunidade, a 

Conselheira Elisa sugeriu que o IPREVITA desenvolva uma guia de recolhimento 

da contribuição previdenciária, com regras para a referida geração, destinada ao 

repasse das contribuições individuais e patronais referente aos servidores da 

administração direta e indireta, inclusive dos servidores cedidos; continuando, a 

Conselheira Elisa, preocupada, disse da necessidade de consulta para saber se o 

IPREVITA deve contribuir com o PASEP e qual seria a fonte da receita para que 

os servidores do IPREVITA possam vir a receber os rendimentos. Respondendo, 

Senhor Wilson informou que o assunto, de cunho administrativo, já vem sendo 

bastante debatido, e sugeriu à conselheira que procurasse o IPREVITA em outro 

dia para melhor entendimento. Em relação ao controle da disponibilidade e dos 

gastos com despesas administrativas no exercício de 2014, foi apresentado outro 

relatório que demonstrava que, até o mês de novembro/2014, o IPREVITA já tinha 

gasto 49,68% do montante disponível de R$ 751.946,22, excluindo as sobras de 

2011, 2012 e 2013. 2º - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em 

atendimento à Portaria MPS 345/09: Com a palavra o Senhor José Carlos 

Rodrigues Coutinho – Administrador Responsável pelos investimentos do 

IPREVITA – informou que não houve nenhuma alteração nas aplicações neste 

período, ou seja, somente as novas entradas de recursos continuam sendo 

aplicadas em fundos referenciados ao DI. Quanto ao resultado até novembro, o 

IPREVITA vem superando a meta atuarial, no qual apresentou aos presentes uma 

planilha que demonstrava que a meta atuarial se encontrava em 11,38% 

(IPCA+6%), enquanto que os rendimentos atingiam o percentual de 14,06%. Em 

relação à expectativa para o mês de dezembro – apesar do mês iniciar com 

rendimentos negativos – ele acredita que a meta atuarial projetada para o ano 

(IPCA+6%) será alcançada, finalizou. 3º - Política de Investimento – Exercício 

de 2015: O Senhor José Carlos - Administrador Responsável pelos Investimentos 

e Presidente do Comitê de Investimentos do IPREVITA, antes de apresentar a 

proposta de alocação dos recursos do IPREVITA para o ano de 2015, esclareceu 

que a presente proposta foi elaborada em conjunto, onde participaram o Comitê de 

Investimentos, a Diretoria Executiva, a Contadora Mailza Savino e a empresa 

contratada Risk Office. Quanto à proposta, houve algumas mudanças, 



 

 

 

 

principalmente na redução do limite de aplicação no IMA-B, que antes era 90%, 

passando agora para 80% - que, na proposta, corresponde ao item a.2 – FI 100% 

Títulos TN (art. 7º, I,”b”); nos demais itens houve poucas alterações para melhor 

ajustar a PAI/2015, finalizou. Com a palavra, o Senhor Wilson reforçou, ainda, que 

a política de investimento tem validade somente para o ano de 2015, e que foi 

elaborada com base na Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3922/2010, 

onde a gestão será própria e que o Senhor José Carlos continuará sendo o gestor 

responsável pela aplicação dos recursos do IPREVITA; quanto à meta atuarial, 

será a mesma do ano de 2014, ou seja, IPCA + 6% a.a. e, para finalizar, informou 

também que a política de investimentos de 2015 será divulgada no site do 

IPREVITA (www.iprevita.com.br). Então, depois de apresentada e discutida, o 

Senhor Wilson a colocou para aprovação, onde foi aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. 4º - Concurso Público: o 

Senhor Wilson informou aos presentes que os processos de admissão dos 

servidores do IPREVITA foram todos registrados pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, conforme publicado no diário Oficial do próprio Tribunal 

de Contas em 28/11/2014. Finalizando, assim, o processo do concurso público do 

IPREVITA de 2013. 5º - Outros assuntos Correlatos: a) Resoluções do 

IPREVITA: o Senhor Wilson informou a todos que, em razão da admissão dos 

servidores, se fazia necessário tomar algumas medidas disciplinares e 

administrativas, tudo de acordo com que compete à Diretoria Executiva do 

IPREVITA nos termos da Lei n. 2539/2011 – que dispõe sobre a Reestruturação 

do RPPS de Itapemirim, especificamente ao item VII do art. 76. Compete à 

Diretoria Executiva expedir as normas gerais reguladoras das atividades 

administrativa do IPREVITA. Diante desta competência, a Diretoria Executiva, 

através de resoluções, editou normas disciplinares para a concessão de diárias e 

utilização de veículo próprio a serviço do IPREVITA, as quais já tinham sidas 

encaminhadas a cada conselheiro, bem como estão disponibilizadas no site do 

IPREVITA. Informou ainda que a Diretoria, juntamente com o Procurador deste 

Instituto, está elaborando a Resolução que vai tratar sobre a Avaliação de 

Desempenho em Estágio Probatório. Aproveitando a oportunidade, o procurador 

Grazziani fez questão de esclarecer que as normas da avaliação de desempenho 

seguem as bases das que já são aplicadas aos servidores do Estado do Espírito 

Santo, assegurando o contraditório e oportunizando um amplo debate entre o 

servidor avaliado e o avaliador, com vistas a agregar melhorias às atividades dos 

servidores do IPREVITA. Além disso, o conjunto das avaliações de desempenho 

aplicadas durante o período de estágio probatório servirá de base também para 

aquisição de estabilidade e progressão dos servidores no momento oportuno de 

suas carreiras, finalizou. Seguindo as palavras do Procurador, a Senhora Alda 

Maria – Diretora Previdenciária – disse que, ao contrário do que se pensa, a 

avaliação de desempenho vem para orientar o servidor em início de carreira, seja 

ela na ética, assiduidade, desempenho e comprometimento com a coisa pública; 

pois, tudo que é público, é de mais responsabilidade. A avaliação de desempenho 

tem como um de seus objetivos qualificar o servidor para um bom desempenho no 

serviço público, ressaltou. Complementando, o Senhor Wilson lembrou, ainda, que 



 

 

 

 

a avaliação do servidor pelo avaliador, será analisada por uma comissão composta 

de três servidores; e as avaliações ocorrerão, de preferência, no intervalo de seis 

meses. Ressaltou ainda, que tanto o avaliador e os membros da comissão, todos 

serão servidores efetivos do município de Itapemirim. Com a palavra, a 

Conselheira Elisa disse que os conselheiros poderão prestar apoio na avaliação 

dos servidores do IPREVITA, pois é difícil fazer uma avaliação quando você não 

trabalha/acompanha as atividades desenvolvidas pelos servidores no dia-a-dia. b) 

Metas para o ano de 2015: o Senhor Wilson apresentou aos presentes as metas 

para ano de 2015, as quais foram elaboradas pela Diretoria Executiva e pelos 

Servidores do IPREVITA. As metas não fogem muito às do ano anterior, onde a 

manutenção do CRP era o ítem mais importante, juntamente com a 

implementação da alteração da alíquota suplementar para garantir o equilíbrio 

financeiro do RPPS de Itapemirim. c) Calendário de Atividades 2015: do mesmo 

modo, o Senhor Wilson informou que o respectivo calendário também foi 

elaborado pela Diretoria Executiva e pelos Servidores do IPREVITA, o que otimiza 

a execução das tarefas durante o ano, pois organiza melhor o serviço de cada 

membro envolvido. d) Cartão de Natal e Aniversário: Continuando, o Senhor 

Wilson apresentou o cartão de Natal do IPREVITA – personalizado, que será 

enviado a cada parceiro e colaborador do IPREVITA, sejam eles servidores, 

conselheiros, fornecedores, prestadores de serviços e órgãos oficiais 

(colaboradores na gestão do IPREVITA). Apresentou, também, o cartão de 

aniversário que, a partir de janeiro do próximo ano, será enviado aos servidores, 

diretores, conselheiros, aposentados e pensionistas no dia de seu aniversário. e) 

Nota de Agradecimento: Por fim, Senhor Wilson, informou nesta reunião que a 

Diretoria Executiva não faria nenhum agradecimento de forma verbal, e pediu que 

todos os conselheiros presentes lessem a Nota de Agradecimento na tela do 

projetor; depois de lido, foram entregues aos mesmos a referida nota, em papel, 

devidamente assinada pelos Diretores do IPREVITA. Não havendo nada mais a 

tratar, eu, Isabella Ribeiro Marinuzzi, a pedido, secretariei a reunião e assino a 

presente ata juntamente com os demais presentes.  
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