
 

 

 

 

 
 

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

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezesseis 

horas e quinze minutos estiveram reunidos na sede do IPREVITA - 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Itapemirim-ES, os membros da Diretoria Executiva e os membros do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 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), 

Edson Santa Rita Ramos e Ronildo Hilário Gomes; Membros Suplentes: 

Elisa Gomes de Souza Moura, João Crisanto Araújo Candal e Carlos 

Alexandre da Silva Leal; CONSELHO FISCAL: Membros Titulares: 

Antônio Dionizio dos Santos e Melquisedec da Silva Santos; Membro 

Suplente: Luciana Torres Pereira; ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de 

Contas – Exercício de 2012; 2 – Prestação de Contas – Exercício de 

2013 (até março); 3 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em 

atendimento a Portaria MPS 345/09; 4 – Calendário de Atividades 2013 - 

Iprevita; e 5 - outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor 

Wilson Marques Paz – Presidente do Iprevita, agradeceu a presença de 

todos e justificou a ausência dos Conselheiros Marco Antônio de Souza 

Carneiro, Carmem Motta Guerra, Janes Luiz Carneiro e informou aos 

presentes, que conforme prometido na última reunião, a presente 

reunião não será distribuídos aos presentes relatórios e outros 

documentos pertinentes a reunião, uma vez que já tinha enviado via e-

mail a todos os conselheiros, mas estaria apresentando os mesmos 

relatórios através de datashow e se algum conselheiro quisesse 

impressos que era só solicitar. Dado o recado, o mesmo passou a tratar 

da pauta da referida reunião, conforme descrito no Ofício-Circular n. 

088/2013: 1º - Prestação de Contas – Exercício de 2012: Foram 

projetados no quadro, diversos relatórios que traduziam a prestação de 

contas, tais como: receitas e despesas, rendimentos de aplicações, 

controle da disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas 

no exercício de 2012, onde demonstrava que o Iprevita gastou 85,68% 

do montante disponível de R$ 447.096,63, excluindo a sobra de 2011, 

que culminou em uma economia de R$ 64.039,63. Em resumo, o 

Iprevita no exercício de 2012, obteve uma receita total de 



 

 

 

 

13.815.660,76, provenientes dos repasses de contribuição 

(ente/servidor) e dos rendimentos de aplicações; já na parte das 

despesas, totalizou o montante de R$ 819.225,81, relativos a 

pagamento de aposentadoria/pensão, incluindo as despesas 

administrativas.  Apresentados os relatórios, os conselheiros presentes 

fizeram suas análises/questionamentos, onde foram todos esclarecidos 

pelos membros da Diretoria Executiva. 2º- Prestação de Contas – 

Exercício de 2013 (até março); do mesmo modo, Senhor Wilson, 

apresentou os relatórios, onde demonstrou que o Iprevita até o mês de 

março/2013 apresentava uma receita total de R$ 534.939,82 e uma 

despesa de R$ 171.011,08; já em relação em ao controle da 

disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas no exercício de 

2013, demonstrava que até o mês de março, o Iprevita já tinha gasto 

10,43% do montante disponível de 570.576,25, excluindo as sobras de 

2011 e 2012. 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. Sendo assim, 

todos os conselheiros fizeram suas análise/questionamentos que foram 

esclarecidos pela Diretoria Executiva. 3º - Aplicações dos Recursos 

do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09: Senhor 

José Carlos Rodrigues Coutinho – Administrador Responsável pelos 

investimentos do IPREVITA, informou que no ano de 2012, o Iprevita 

conseguiu superar  a meta  atuarial de 12,19 % (IPCA + 6 %), onde 

obteve um rendimento consolidado de todos os fundos de investimentos 

o percentual de   23,77 %, obtendo um superávit  atuarial de 11,58%, 

isso deu ao Iprevita uma tranquilidade muito grande. Como já falado em 

reuniões anteriores o cenário de 2012 não iria permanecer, pois a taxa 

Selic em queda, com certeza não haverá rendimentos em fundos com 

estes percentuais para próximo exercício. De fato esse cenário veio 

acontecer em 2013, onde o rendimento até 28 de março/2013 teve um 

rendimento consolidado em -1,75%, contra uma meta atuarial de 

3,44%, e este cenário não ficou pior, devido a boa rentabilidade do 

fundo de ações que o Iprevita possui junto a Caixa Econômica Federal 

que teve um rendimento de 3,33% no mesmo período. Mas verificando 

a situação até a data de 24/04/2013, o cenário está mudando, onde 

acreditamos que até o final deste mês deveremos recuperar os pontos 

negativos do trimestre. Isto se refere à intervenção na politica 

econômica do Governo Federal que aumentou a taxa Selic. Informo 

ainda, que os Membros do Comitê de Investimentos do Iprevita se 

reuniram no dia 22/04/2013, para que nos próximos meses possamos 

verificar o cenário econômico e procurar analisar outros tipos de 

investimentos que poderão substituir os atuais. Lembrou também, que 

toda ação é analisada em conjunto, ou seja, a Diretoria Executiva, 

Comitê de Investimento e a firma contratada Risk Office. 4º - 



 

 

 

 

Calendário de Atividades 2013 - Iprevita: Com objetivo de planejar 

as ações do Iprevita para o exercício de 2013, o Senhor Wilson antes de 

adentrar no assunto, fez questão de lembrar-se da Diretriz do Iprevita 

para o triênio 2012/2014, lembrado a diretriz do Iprevita, Senhor Wilson 

ressaltou que todo o planejamento do calendário de atividades, já tinha 

sido debatido pela Diretoria Executiva, faltando apenas inserir os 

membros envolvidos. Senhor Wilson lembrou ainda, que a atividade 

mais importante será a comemoração ao dia do aposentado, cuja data 

será no dia 24 de janeiro de 2014. Onde ressaltou que mesmo a data 

seja no próximo ano, será importante que o início dos trabalhos seja 

iniciado de preferência antes do mês de novembro deste ano. Falou 

ainda, que este importante evento deverá ter a participação da 

Prefeitura, inclusive em conversa com o Senhor Dirceu – Secretário de 

Administração, o mesmo demonstrou interesse em participar e se 

colocou à disposição para ajudar o Iprevita no que for preciso para a 

realização do evento. Finalizando, senhor Wilson passou a tratar do 

calendário, onde foram inseridas as datas, temas e membros envolvidos. 

Sendo assim, depois de discutidos e definidos, o calendário foi colocado 

para votação dos presentes, onde foi aprovado por todos os presentes. 

5º - outros assuntos correlatos: Senhor Wilson falou rapidamente 

sobre alguns temas, considerados por ele muito importante, a saber: a) 

Prestação de Contas Anual – Exercício de 2010: Senhor Wilson informou 

a todos que a prestação de contas anual - referente ao exercício de 

2010, foi devidamente aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito, conforme publicação no Diário Oficial do dia 19/04/2013. A 

aprovação das contas é motivo de orgulho para todos, pois foi aprovada 

sem nenhuma restrição, finalizou Senhor Wilson. b) Reavaliação Atuarial 

de 2012: Senhor Wilson, mesmo após ter encaminhado a todos os 

conselheiros, através de e-mail, a Reavaliação Atuarial de 2011, com as 

devidas considerações sobre o déficit apurado, disse que estava muito 

preocupado, pois em 2010 o Iprevita se encontrava superavitário em 

mais 13 milhões, e que nesta reavaliação apresentou um déficit de 

pouco mais de 21 milhões, e por esta razão fez questão de esclarecer 

alguns pontos considerados importantes para o resultado ficasse 

deficitário, onde fez uma explanação de algumas considerações 

importantes, a saber: incrementos de 45 servidores com idade acima de 

39 anos, alteração da tábua de mortalidade IBGE 2010, a folha salarial 

de 2011 comparada com a de 2010 sofreu um aumento de 12,19% já 

descontada a inflação e a idade média dos servidores ativos de 40 anos; 

e que diante do resultado deficitário, foi sugerido duas formas de 

equacioná-lo, uma através de alíquotas de contribuição crescente ao 

longo do período entre 2013 e 2044, e a outra através das alíquotas de 

contribuição de 8% em 2012 e de 18,10% de 2013 a 2044, todas 

incidentes sobre a folha salarial. Entretanto, Senhor Wilson, por 

prudência e tendo em vista que a Avaliação Atuarial 2013 se encontrar 



 

 

 

 

em fase de envio de dados cadastrais, onde o dia 31 de março de 2013 

era o prazo máximo para envio ao Ministério da Previsão Social (MPS), 

sugeriu que momentaneamente não seja colocado em prática nenhuma 

das alternativas acima para equacionamento do déficit técnico atuarial, 

onde todos os presentes concordaram. Inclusive o Conselheiro Edson 

lembrou que o último concurso da Prefeitura, os aprovados tinha média 

de idade superior a 60 anos, entretanto, a Diretora Previdenciária – Alda 

Maria, disse que infelizmente não tem como impedir que pessoas com 

mais de 60 anos de idade possa participar de concurso público, porque a 

norma legal determina que toda pessoa, independente da idade, tem 

direito de se inscrever e de concorrer em qualquer concurso público, até 

o máximo de 70 anos, quando há aposentadoria compulsória. c) 

Proposta de Convênio do SICOOB: Senhor Wilson informou aos 

conselheiros presentes, que a instituição financeira - SICOOB SUL, 

apresentou proposta de convênio, cujo objetivo é a operação de débito 

na folha de pagamento, em decorrência de crédito contratados pelos 

segurados (aposentados e Pensionistas). Entretanto, como o Iprevita 

está proibido de firma convênio com instituições financeiras que não 

possuem agência em Itapemirim, bem como em Marataízes, uma vez 

que o próprio conselho vedou. Sendo assim, tendo em vista que o 

SICOOB SUL está estabelecido em Marataízes, Senhor Wilson pediu 

autorização dos presentes para firmar o referido convênio, pois a 

Prefeitura de Itapemirim já tinha firmado convênio e consequente os 

servidores quando da aposentadoria, caso tenha empréstimo junto ao 

SICOOB, automaticamente o Iprevita estaria conveniado. Diante das 

considerações, os conselheiros presentes, de forma unânime, autorizou 

o Iprevita à firmar convênio com o SICOOB SUL nos moldes da proposta 

apresentada. d) Licitações: Pelo Senhor Wilson, foi informado que o 

Iprevita está com dois processos de licitação em andamento, sendo: um 

na modalidade de pregão, que tem como objetivo a concessão de licença 

de softwares; e o outro na modalidade de convite, que tenha objetivo a 

contratação de serviços de recepcionista e servente de limpeza. 

Explicando as razões das contratações, Senhor Wilson foi bem claro, pois 

a aquisição de softwares visa o eficiente registro e uso dos dados do 

Iprevita, onde os benefícios esperados consistem em integrar as 

informações, onde com isso aumentar a confiabilidade e possibilitar a 

emissão de relatórios e levantamento de alta quantidade e diversidade 

em curto prazo. Já em relação à contratação de serviços de 

recepcionista e limpeza, justifica-se em razão que o atual contrato vence 

no próximo dia 08/07/2013, e não sendo possível o aditamento, pois já 

atingiu o limite legal de prorrogação. e) Curso de Capacitação: Senhor 

Wilson, informou aos presentes, que no mês de julho do corrente ano, 

como no ano anterior, estará realizando um curso de capacitação, na 

área de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, 

voltado aos conselheiros, bem como aos servidores de Recursos 



 

 

 

 

Humanos (Prefeitura, Câmara e SAAE). Ressaltou ainda, que este curso, 

ao contrário do ano anterior, contará com o apoio da Caixa Econômica 

Federal, que cederá sem custo a servidora Adelina Maria Martins Bazzo – 

Especialista em Previdência, para ser a palestrante deste importante 

cuso. Informou ainda, que data agendada serão os dias 30 e 31 de julho 

do corrente ano. Informou inclusive, que o local onde será realizado o 

curso, será o mesmo do ano passado, ou seja, o Auditório da 

Cooperativa dos Plantadores de Cana-de-açúcar de Itapemirim. f) 

Reformulação do site do Iprevita: Com propósito de renovar e dinamizar 

a comunicação com os segurados e outros órgãos públicos, o senhor 

Wilson informou que o site do Iprevita está sendo totalmente 

reformulado. As novidades são muitas: novo design e uma nova 

arquitetura da informação são os principais, além de contar com um 

simulador de aposentadoria que foi desenvolvido pela CGU - 

Controladoria Geral da União,_ específico para o servidor público, 

Federal,_ Estadual e Municipal. Muito fácil de usar e_ traz todas as 

regras nas quais o servidor_ poderá se aposentar. g) VII Seminário 

Capixaba de Previdência: O Senhor Wilson informou que nos dias 16 e 

17 de maio deste ano, a ACIP – Associação Capixaba de Institutos de 

Previdência estará realizando na cidade Guarapari-ES, o VII Seminário 

Capixaba de Previdência, e o Iprevita até a presente data já contava 

com 17 servidores inscritos. Informou ainda, que para a locomoção dos 

servidores inscritos para participar do seminário, o Iprevita contratou 

um veículo tipo “VAN”, sendo assim, não seria necessário que os 

servidores colocassem os seus veículos à disposição. Eu, Clícia Torres da 

Silva, a pedido, secretariei a reunião e assino a presente juntamente 

com os demais presentes.  
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