Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

IPREVITA

Autarquia Municipal

Â

CNP) N® 05.129.529/0001-23

ATA

DA

DIRETORIA

CONSELHO

REUNIÃO

ORDINÁRIA

EXECUTIVA

DE

COM

ADMINISTRAÇÃO

DA
O

E

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO
DE
ITAPEMIRIM (IPREVITA).

Aos vinte dias do mês de setembrodo ano de dois mil e dezoito, quinta-feira, às catorze
horas e dez minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, n°
188, Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal dando cumprimento ao
estabelecido no Calendário de Reuniões/2018, Comprovada a presença da maioria
dos membros, o Senhor Diretor Presidente convidou o Diretor Administrativo
Financeiro, Sr. Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariar a reunião. Os

trabalhos foram iniciados com as justificativas de ausências dos Conselheiros Cirley
Moté de Souza, Carmen Motta Guerra, Alda Maria de Souza, José Francisco C. Gaiote

e Jadeilson Baiense Pinto. Justificadas as ausências, o Senhor Presidente aproveitou
o momento para informar ao Presidente do Conselho Fiscal da necessidade de

substituir, nas próximas reuniões, em razão de sua candidatura a Deputado Estadual,
o Conselheiro Waldemir Pereira Gama, pelo primeiro suplente, no caso, o Conselheiro
Neolan César Barboza Ribeiro. Passando para a pauta da reunião, foram
apresentados os relatórios de que tratam a Prestação de Contas - Exercício de 2018

té o mês de Julho), a partir dos quais os conselheiros presentes puderam observar a
evolução patrimonial do IPREVITA, das receitas arrecadadas e despesas pagas no
período, o controle da taxa de administração, bem como a perspectiva da
disponibilidade da taxa de administração para o próximo exercício. Após a
apresentação dos relatórios, os conselheiros presentes fizeram suas análises e

conferência, bem como seus questionamentos, que foram todos esclarecidos pela
Diretoria Executiva. Passado a fase de apresentação dos relatórios de prestação de
contas, o Presidente fez alguns informes gerais, os quais se destacam: 1) Aprovação
pelos Conselhos dos seus Regimentos Internos; 2) Recebimento de denúncia sob a
possível simulação ou fraude no casamento com o fim exclusivo de constituir beneficio

previdenciário; 3) Manifestação do IPREVITA sobre a matéria vinculada na edição do
17/09/2018 no Jornal A Gazeta; 4) Proposta Orçamentária - que trata da estimativa de
Receitas e Despesas do IPREVITA para o exercício de 2019; 5) Projeto de Lei visando

á alteração da Lei n° 2.539/2011, quanto á concessão do beneficio de pensão
pormorte e cessão de servidores a outros órgãos; 6) 6° Congresso Brasileiro de

Conselheiros de RPPS's que a ABIPEM realizará nos dias 07, 08 e 09/11/2018,
cidade de Brasiiia/DF; 7) Calendário de atividades do IPREVI"

reformulação do site do IPREVITA. Franqueada a palavra aos Co/íselheiros iVpíentes,

o Sr. Luiz Roberto Silva^yn^rfíbro suplente^Consel)?o de Admínistração^^^questãí
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A
de registrar o seu descontentamento em não ter direito a voto na aprovação do
Regimento interno do respectivo Conselho, tendo o Sr. Ronildo Hilário Gomes,
membro efetivo, lembrado que a minuta do Regimento Interno ficou à disposição de
todos os Conselheiros na sede do IPREVITA, condição esta ratificada pela Sra. Elisa
Gomes de Souza Moura, Presidente do Conselho de Administração, acrescentando
em sua fala que para maior comodidade, foi solicitado à servidora Isabella Marinuzzi o
envio da minuta do Regimento Interno para o email de todos os membros do Conselho

de Administração. Por fim, o Diretor Presidente no uso da palavra e para fins de
alteração de dados cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, solicitou que fosse
registrado na ata o novo endereço do IPREVITA, uma vez que no comprovante de
inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
ainda está com o endereço da Prefeitura Municipal, como sendo o logradouro a Praça
Domingos José Martins, quando da verdade o correto é a Rua Padre Otávio Moreira,
n° 188, Centro, Itapemirim, ES. Terminada a fala do Senhor Presidente, foi franqueada
a palavra ao Diretor Previdenciário, também Presidente do Comitê de

Investimentos do IPREVITA, o Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, que
explanou sobre a aplicação dos recursos do IPREVITA apresentando o Relatório
elaborado pela empresa contratada Mais Valia Ltda - que presta serviço de Assessoria

e Consultoria Financeira, onde puderam ser observados os limites de enquadramento,
os desempenhos e as rentabilidades dos fundos de investimentos, bem como, o rígido
cumprimento da política de investimentos. Foi observado, ainda, que o valor aplicado
até o mês de julho do corrente ano, totalizava o montante de R$ 133.217.539.35(cento
e trinta três milhões duzentos e dezessete mil e quinhentos e trinta e nove reais e trinta

e cinco centavos). Continuando, o Senhor José Carlos disse que o resultado dos
vestimentos consolidado no período de janeiro a julho/2018 aponta um rendimento
de apenas 1,87% contra uma meta atuarial de 6,36%, demonstrando que estamos com
a evolução de rendimento abaixo da meta atuarial em -4,49%, A seguir, falou um
pouco sobre a atual situação econômica do Brasil e fez uma perspectiva do mercado
para um futuro próximo ressaltando que dificilmente a meta atuarial será superada
neste exercício por questões conjunturais diretamente ligadas à eleição presidencial e
às incertezas na corrida eleitoral. No entanto, ressaltou com base nas orientações
financeiras prestadas pela assessoria, que o IPREVITA está no caminho certo ao optar
por não fazer resgates nos fundos que apresentara-as taxas negativas em suas cotas,

por entender que nos respectivos vencimentos,/^^

terão o seu devido retorno.

Não ha^do^^iadajTf^is a tratar, eu

(Alexandre Roger Maciel

Ribeiro - Diretor Admiqistrativo Financeiro^a p^ido, secretariei a reunião e assino
este termo juntamente c

írWoros^resentes.
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