ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREVITA.

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezesseis horas
e vinte 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
ADMINISTRATIVO: Membros Titulares – Alex Fabiano Carvalho de
Souza (presidente) e Cirley Moté de Souza; Membros Suplentes: Carlos
Alexandre da Silva Leal, Elisa Gomes de Souza Moura e João Crisanto
Araújo Candal; CONSELHO FISCAL: Membros Titulares: Rita de Cássia
Milholo Carlos (presidente), Melquisedec da Silva Santos e Waldemir
Pereira Gama; Membros Suplentes: Luciana Torres Pereira, José Alberto
Bahiense Martins e Sara de Freitas Falcão; SERVIDORES EFETIVOS
DO IPREVITA: Grazziani Frinhani Riva, Isabella Ribeiro Marinuzzi e
Antônia Josefa Alves Jerônimo ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de
Contas – Exercício de 2013; Prestação de Contas – Exercício 2014 (até
fevereiro); Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento à
Portaria MPS 345/09; Eleição 2014 – Mandato 2015/2017 (Iprevita);
Calendário de Atividades 2013 – Iprevita; Apresentação dos Servidores
Efetivos do Iprevita; VIII Seminário Capixaba de Previdência da ACIP; e
outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor Wilson, que
agradeceu a presença de todos e justificou as ausências dos
Conselheiros Ronildo Hilário Gomes, Carmem Motta Guerra, João Luiz
Rangel da Silva, Janes Luiz Carneiro, Marco Antonio de Souza Carneiro e
Emilson da Conceição Júnior. Dando prosseguimento, o Senhor Wilson
comentou sobre o falecimento do Presidente do SINDSERV – Renato
Gomes do Nascimento, que sempre participou das reuniões de Prestação
de Contas do Iprevita e, por fim, pediu um minuto de silêncio em memória
do Servidor. Passando para a pauta da reunião, o Senhor Wilson pediu
permissão para alterar a ordem da pauta da convocação, pois considera
importante que sejam apresentados primeiro os servidores admitidos do
Iprevita. Lembrando que, os mesmo foram aprovados no concurso
realizado no final de 2013. 1º - Apresentação dos Servidores
Efetivos do Iprevita: Diante da permissão, o Senhor Wilson saudou a
todos com uma menção de boas vindas e pediu que os mesmos tenham

comprometimento com as suas funções, pois eles estariam cuidando não
só dos seus empregos, e sim do futuro deles e de todos os servidores do
município de Itapemirim segurados pelo Iprevita. Então, os servidores
foram chamados a se apresentar, seguindo a ordem de nomeação, posse
e entrada em exercício, começando pelo servidor Grazziani Frinhani Riva
– ocupante do cargo de procurador. Em seguida foi a vez da servidora
Isabella Ribeiro Marinuzzi – ocupante do cargo de Escriturário, e por fim
a servidora Antônia Josefa Alves Jerônimo – ocupante do cargo de
Técnico em Contabilidade. Por fim, o Senhor Wilson informou que a
admissão do contador se encontra em processo de convocação, haja
vista que o primeiro colocado solicitou reclassificação para o final da fila.
2º - Prestação de Contas – Exercício de 2013: Foram projetados no
telão diversos relatórios que traduziam a prestação de contas, tais
como: receitas e despesas, rendimentos de aplicações e controle da
disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas no exercício
de 2013, onde demonstrava que o Iprevita gastou 70,16% do montante
disponível de R$548.173,88, excluindo as sobras dos anos anteriores,
que culminou em uma economia de R$163.565,54. Em resumo, o
Iprevita, no exercício de 2013, obteve uma receita total de
R$3.712.265,41,
proveniente
dos
repasses
de
contribuição
(ente/servidor) e dos rendimentos de aplicações; já na parte das
despesas, totalizou o montante de R$1.019.724,17, relativos a
pagamento de aposentadorias e pensões, incluindo as despesas
administrativas. O Senhor Wilson apresentou ainda, o Relatório de
Gestão que foi encaminhado ao TCEES junto com a Prestação de Contas
de 2013. Apresentados os relatórios, os conselheiros presentes fizeram
suas análises/questionamentos, e foram todos esclarecidos pelos
membros da Diretoria Executiva. 3º - Prestação de Contas –
Exercício de 2014 (até fevereiro): do mesmo modo, o Senhor Wilson
apresentou os relatórios, onde demonstrou que o Iprevita, até o mês de
fevereiro/2014, apresentava uma receita total de R$2.323.302,71 e uma
despesa de R$102.219,57; já em relação ao controle da disponibilidade e
dos gastos com despesas administrativas no exercício de 2014,
demonstrava que até o mês de fevereiro, o Iprevita já tinha gasto 5,59% do
montante disponível de R$751.946,22, excluindo as sobras de 2011, 2012 e
2013. Apresentados os relatórios, o Senhor Wilson explicou que a receita
se encontrava abaixo do esperado, em razão dos rendimentos aplicados,
onde Senhor José Carlos – Servidor responsável pela aplicação dos
recursos do Iprevita – iria explicar melhor no próximo tema. Sendo
assim, todos os conselheiros fizeram suas análise/questionamentos que
foram esclarecidos pela Diretoria Executiva. 4º - Aplicações dos
Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09:
O Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho – Administrador Responsável
pelos investimentos do IPREVITA, informou que no ano de 2013, o
Iprevita teve um rendimento, no consolidado, negativo de 8,36%;
resultado este em virtude dos Títulos Públicos do Governo, atrelados ao
IMA-B, terem dados uma taxa negativa na ordem de 10,30%. Informou
ainda que, no Brasil, nenhum Instituto de Previdência ou Fundo de
Pensão teve um rendimento consolidado positivo no exercício de 2013.
Foi feita também uma explanação dos novos fundos de investimento

referenciados ao IMA-B, lançados recentemente pelo Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, cujos fundos tem marcação na CURVA, ou
seja, que tem como principal característica coibir rendimentos negativos
no período. Continuando, informou, ainda, que tanto os fundos
marcados na curva e a mercado, no final do vencimento de cada título,
terão os mesmos rendimentos. A diferença consiste em que no fundo
marcado na curva não é possível fazer nenhum resgate e quanto ao
marcado a mercado, pode-se fazer qualquer tipo de movimentação. Em
relação ao exercício de 2014, o mês de janeiro iniciou com taxa negativa
de 1,5% e no acumulado - ou seja, até apresente data - os fundos
apresentam uma taxa positiva de rendimento de 2,86%. Lembrando
que, apesar de positivo até o momento, o segundo semestre é marcado
por incertezas, devido à realização da copa do mundo, bem como da
eleição presidencial, fatos estes que podem intervir no atual cenário.
Concluindo, informou que apesar das taxas negativas no exercício
anterior, os investimentos do Iprevita continuam no seguimento correto;
fato este reforçado pela última reunião da Diretoria Executiva do Iprevita
com os membros do Comitê de investimentos e a empresa Risk Office –
empresa contratada para análise e consultoria dos investimentos do
Iprevita. 5º - Eleição 2014 – Mandato 2015/2017 – Iprevita: O
Senhor Wilson, conforme já informado no início da reunião, lembrou aos
presentes que neste ano haverá eleição para a escolha dos novos
conselheiros, bem como da indicação da nova Diretoria Executiva,
visando o mandato de 2015/2017. Entretanto, com a admissão dos
servidores pelo Iprevita, será necessário fazer algumas alterações no
Regimento Eleitoral, uma vez que será importante incluir algum servidor
do Iprevita na composição da Comissão Eleitoral, além de passar para a
Comissão Eleitoral a incumbência de coordenar também a escolha dos
presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como dos
membros da Diretoria Executiva. Diante destas alterações, O Senhor
Wilson colocou a minuta da resolução para votação pelos Conselheiros
presentes, onde esta foi aprovada, de forma unânime. 6º - Calendário
de Atividades 2013 – Iprevita: Com a palavra, o Senhor Wilson
ressaltou da importância de se estabelecer um calendário de atividades,
pois o mesmo tem como objetivo planejar as ações do Iprevita para o
exercício de 2014, e fez questão de mencionar a Diretriz do Iprevita para
o triênio 2012/2014. Ele lembrou, ainda, que o ano de 2014 será muito
corrido, pois no mês de junho haverá a copa do mundo de futebol,
eleição presidencial, bem como a eleição do próprio Iprevita, visando o
mandato de 2015/2017. Passando para o calendário, Senhor Wilson
ressaltou que todo o planejamento do calendário de atividades já tinha
sido debatido pela Diretoria Executiva, faltando apenas inserir os
membros envolvidos. Após analisado, discutido e inserido os membros
envolvidos, o Calendário de Atividades do Iprevita para o ano de 2014, o
qual é parte integrante desta ata, foi colocado para votação dos
presentes, onde foi aprovado por todos os presentes.
7º - VIII
Seminário Capixaba de Previdência da ACIP: O Senhor Wilson
informou que nos dias 15 e 16 de maio deste ano, a ACIP – Associação
Capixaba de Institutos de Previdência estará realizando o VIII Seminário

Capixaba de Previdência, onde, até o momento não saberia informar o
local, pois ACIP tinha enviado dois e-mails, um informando que seria na
Pousada Eco da Floresta e o segundo informando que seria em Pedra
Azul, todos em Domingos Martins, mas acredita que antes do final do
mês de abril, a ACIP irá informar o local do evento. Informou ainda que,
caso os Conselheiros e servidores tenham interesse em participar, será
necessário que os mesmos se manifestem até o dia 30 de abril do
corrente ano, pois o Iprevita terá que fazer as inscrições previamente,
assim como fazer as reservas nas pousada, não esquecendo de planejar
a locomoção dos conselheiros e servidores inscritos, podendo ser
alugado um veículo tipo “VAN”, ou até mesmo os Conselheiros
colocarem os seus veículos próprios a serviço do Iprevita. 8º - Outros
assuntos Correlatos: O Senhor Wilson falou, rapidamente, sobre
alguns temas considerados por ele muito importantes, a saber: 1)
Restituição de Valores a Servidores da Prefeitura segurados pelo
Iprevita: Informou que o IPREVITA, desde o mês de dezembro de 2013,
vem restituindo valores de contribuição previdenciária aos servidores da
Prefeitura, uma vez que foram descontados de forma equivocada sobre a
parcela de insalubridade/periculosidade e adicional noturno/risco, sem a
devida autorização do servidor; totalizando até a presente data, um
montante de R$213.373,36. 2) Alteração do Plano de Custeio do RPPS
de Itapemirim e Inclusão dos Servidores Estáveis da Prefeitura com
Segurados do IPREVITA: Informou que, conforme reunião realizada no
dia 19/02/2014, onde contou com a participação de representantes da
Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquia SAAE e Sindicato dos Servidores
(Sindserv), ficou decidido que a alíquota de contribuição do ente
passaria de 13,68% para 22%, excluindo a alíquota suplementar, que
hoje se encontra na faixa de 10%; sendo que o município ficaria na
responsabilidade de fazer aportes bienais de R$ 2.500.000,00 – valor
inicial; tudo conforme proposta do Relatório de Reavaliação Atuarial de
2013. Na mesma reunião, ficou decidido também, que os Servidores
Estáveis da Prefeitura passariam a ser segurados pelo IPREVITA, onde a
Prefeitura ficará responsável pelo pagamento dos futuros aposentados,
ficando a cargo do Iprevita o processo administrativo, ou seja,
concessão de benefícios, elaboração da folha de pagamento e outros. 3)
Resolução n. 008/2014 – Que Estabelece Normas Disciplinares aos
Servidores do IPREVITA: Informou que em razão da admissão dos
primeiros servidores era preciso estabelecer algumas normas
disciplinares, com objetivo de promover uma reflexão sobre posturas e
condutas éticas e positivas no ambiente de trabalho; mais do que isso,
convidar o servidor a se identificar, ainda de forma mais íntima e
intensa, com a missão de servir o cidadão e a sociedade, com presteza e
eficiência. Ressaltou também, que os servidores, no momento da
admissão, receberam uma cópia da referida resolução. Informou, ainda,
que a Diretoria Executiva está criando outras normas, como por
exemplo: Concessão de Diárias, Utilização de Veículos Particular a
Serviço do Iprevita e Formalização de Processos para Concessão de
Benefícios. 4) LC-172/2014 – Que Dispõe sobre Reajuste de Salários dos
Servidores do IPREVITA: Informou que, no mês de março, a Diretoria

Executiva solicitou ao Chefe do Poder Executivo um acréscimo de 5,58%
nos vencimentos mensais dos Servidores Efetivos do Iprevita, ou qual foi
baseado no índice do INPC/IBGE. Ressaltou que a revisão era
necessária, uma vez que os valores aplicados até a presente data são os
mesmos quando da criação do Plano de Cargos e Salários do Iprevita, ou
seja, em junho de 2013, sendo assim, foi necessário o reajuste dos
valores para que não ficassem desatualizados. 5) Abril é o mês do
Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do IPREVITA: O
Senhor Wilson, para finalizar a reunião, lembrou aos presentes, como
acontece todos os anos, que o Iprevita, no mês de abril, está realizando
o
recadastramentos
dos
aposentados
e
pensionistas
segurados/vinculados ao Iprevita, só que com uma novidade, este ano o
Iprevita esta tirando fotografia dos mesmos para que em um futuro
próximo sejam elaboradas as Carteiras de Benefício Previdenciário. 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.

Isabela Ribeiro Marinuzzi
DIRETORIA EXECUTIVA:
Wilson Marques Paz – Diretor Presidente
Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária
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CONSELHO FISCAL:
Membros Titulares:
Rita de Cássia Milholo Carlos (presidente)
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Membros Suplentes:
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CALENDÁRIO IPREVITA 2014
MÊS

ATIVIDADE

ABRIL
MÊS

RECADASTRAMENTO ANUAL
(APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
ATIVIDADE

MAIO

VIII SEMINÁRIO DA ACIP

ATIVIDADE

MÊS
JULHO

III INFORMATIVO
ATIVIDADE

MÊS
SETEMBRO

PALESTRA: CENÁRIO
ECONÔMICO (RISK OFFICE)
ATIVIDADE

MÊS
OUTUBRO

ELEIÇÃO IPREVITA/2014 –
MANDATO 2015/2017

MÊS

ATIVIDADE

DEZEMBRO IV INFORMATIVO
MÊS

ATIVIDADE

MEMBROS ENVOLVIDOS
 ISABELLA
 JOSÉ CARLOS
MEMBROS ENVOLVIDOS
 ISABELLA
 JOSÉ CARLOS
 WILSON
MEMBROS ENVOLVIDOS
 ISABELLA
 GRAZZIANI
 WILSON
MEMBROS ENVOLVIDOS
 ALDA MARIA
 JOSÉ CARLOS
 WILSON
MEMBROS ENVOLVIDOS


COMISSÃO
ELEITORAL

MEMBROS ENVOLVIDOS
 ISABELLA
 GRAZZIANI
 WILSON
MEMBROS ENVOLVIDOS

OBSERVAÇÕES:
1. O calendário poderá ser modificado a critério da Diretoria para melhor
adequação ao interesse público;
2. Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias;
3. Qualquer alteração será previamente comunicada.

