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Aos vinte e três (23) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze
horas e vinte e cinco minutos, na sala de reunião do IPREVITA, situada na Rua
Padre Otávio Moreira, 188 - Centro - Itapemirim-ES, realizou a reunião ordinária do
Conselho de Administração, sob a Presidência da Senhora Elisa Gomes de Souza
Moura. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Presidente,
declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros -
Titulares: Elisa Gomes de Souza Moura, Luciana Torres Pereira, Adriana Paula
Viana Alves, Cleverson Hernandes Maia, Edson de Santa Rita Ramos , Cirley Moté
de Souza e Ronildo Hilário Gomes. II) Pauta: Dando abertura á reunião, a
Presidente Elisa Gomes de Souza Moura deu as boas vindas aos presentes,
desejando que a exposição dos relatórios, para análise e avaliação, seja agradável
e oportuna, de modo a trazer conhecimento a todos, propondo pela sua aprovação
as Prestações de Contas relativos aos 2°, 3° e 4° Bimestres/2018. Passando para
apresentação, a Presidente, apresentou os relatórios de prestações de contas
separadamente, ou seja, por bimestre, onde ressaltou que os referidos relatórios já
tinham sidos analisados e avaliados pelos Membros do Conselho Fiscal, conforme
pode ser constatados nos respectivos processos. Após minucioso exame de cada
Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliação Bancárias de
Contas Correntes e de Investimentos, incluindo o Relatório de Rentabilidade, Risco
e Performance dos Recursos do RPPS de Itapemirim, os Conselheiros presentes
puderam constatar a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos
contábeis, que por conseqüência reconheceram, atestaram e aprovaram as
Prestações de Contas dos 2°, 3° e 4° BIMESTRE/2018. Passado a fase de
aprovação das Prestações contas, a Presidente Elisa, apresentou para assinatura a
RESOLUÇÃO CONAD/IPREVITA N° 1, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 - Que
dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Itapemirim, que tinha sida
aprovada na reunião do dia 21/08/2018. Continuando, a Presidente Elisa passou
ajcatar da Proposta da Política de Investimentos do IPREVITA para o Exercício de
019, apresentada pelo Comitê de Investimentos, a qual convidou o seu Presidente

- José Carlos Rodrigues Coutinho para apresentar os esclarecimentos necessários.
Iniciando os esclarecimentos, o Senhor José Carlos com base nos comentários
econômico da empresa contratada Mais Valia Consultoria Ltda - que. objetiva
subsidiar o IPREVITA na prestação de serviços técnicos voltados para á reàlizaçãq
de^onsultoria para aplicação de recursos finar^eiros, inclí^doN^^^jabefaibãõ de
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suas Políticas de investimentos - fez um breve relato das expectativas de mercado
para 2019, onde ressaltou pue entender os eventos chaves da economia no ano de
2018 é fundamental para a elaboração da política de investimentos de 2019, pois
ocasionarão e trarão efeitos diversos sobre os investimentos. Após, esclarecimentos
do Presidente do Comitê de Investimentos, a Política de Investimentos foi
amplamente debatida, e deliberada à unanimidade pelos Conselheiros Presentes.
Por fim, a Presidente Elisa apresentou aos presentes, a Proposta de alteração de
alguns dispositivos da Lei n° 2.539/2011 - que Reestruturou o RPPS de Itapemirim,
principalmente aos relacionados com as regras de concessão e manutenção do
benefício de pensão por morte, a qual convidou o Senhor Wilson Marques Paz -
Diretor Presidente do IPREVITA, para apresentar as justificativas que julgar
necessários. Com a palavra o Presidente Wilson disse que a proposta de alteração
da respectiva lei no que tange a concessão e manutenção do benefício de pensão
por morte, visa atender a Resolução n° 03/2015 do Conselho Nacional dos
Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), que
recomenda aos Estados, Distrito Federal e Municípios que adotem medidas para
alteração dos dispositivos da legislação de seus regimes próprios de previdência
social, para adequação às alterações introduzidas pela Lei n° 13.135/2015 nos
termos da Nota Técnica n° 11/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS: quanto aos outros
ajustes na mesma lei é para que esteja em consonância com a atual realidade deste
RPPS. Após as considerações do Presidente Wilson, a proposta de alteração da Lei
n° 2.539/2011, foi amplamente debatida, e deliberada à unanimidade pelos
Conselheiros Presentes. Finalizando, a Presidente Elisa agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.III) Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião às"16:15 h.pEu,^-ijjeiana Torres Pereira, secretariei os
trabalhos m subscrevo ^
presentes;/
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Elisa G mesvde Sc a Moura

Presidenta
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