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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, terça-
feira, às quinze horas e quinze minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua
Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES, estiveram reunidos os
Diretores Executivos Wilson Marques Paz - Diretor Presidente, José Carlos
Rodrigues Coutinho - Diretor Previdenciário e Alexandre Roger Maciel Ribeiro -
Diretor Administrativo-Financeiro e como convidado o Procurador do IPREVITA,
José Cláudio Nunes Medeiros, para tratarem de assuntos diversos e antecipando
esta reunião que seria amanhã, em razão da necessidade do Diretor
Administrativo Financeiro estar em treinamento em outra cidade. Primeiramente o
assunto em Pauta foi o que concerne ao reajuste e atualização dos vencimentos
dos servidores efetivos do IPREVITA 2019, onde foi oficiado ao Prefeito Municipal
no dia 21/01/2019, para que seja confeccionado um Decreto concedendo a
revisão no percentual de 3,43% (trés vírgula, quarenta e trés por cento) tendo
como base o INPC/IBGE do período de janeiro a dezembro de 2018, entretanto,
até a presente data não foi esboçado qualquer reação por parte do Executivo e
que em razão deste fato, deverá o Procurador desta Autarquia reforçar o pedido
também através de ofício. Em ato contínuo, foi pelo Diretor Presidente informado
que o Processo Judicial de José Roberto Pereira (Betinho) o INSS anexou a
pedido do juiz, o seu Extrato Previdenciário do portal CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais), confirmando todas as suas contribuições do período que
entrou na prefeitura, ou seja, de 01/12/1980 até més de Julho de 2014, data em
que o mesmo se tornou segurado deste Instituto, o que outrora o INSS não fizera
para outros servidores que requererem a CTC, através de pedido administrativo,
porque alegava que houve contribuições vertidas indevidamente ao RGPS
(Regime Geral) até 31/08/1992 (em razão da criação do RPPS em Itapemirim),
sendo inclusive este o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda e da Advocacia
Geral da União determinando tal omissão, qual seja, o Parecer n° 00003/2015
PROSVIT PSFE INSS VIX PGF AGU. Em razão destes fatos, o Diretor Presii
solicitou ao Procurador do IPREVITA que confeccionasse diversos ot
requisitando ao INSS o Extrato Previdenciário do portal CNIS (P^stro>lacion!
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de Informações Sociais) de outros aposentados que antes tiveram seu pedido de
CTC negados, para a finalidade de efetuar a Compensação Previdenciária
(GOMPREV) com essas contribuições indevidas a partir do ano de 1992 para
todos os aposentados da Prefeitura Municipal e do SAAE. Em seguida o Diretor
Presidente informou a respeito da confecção do Planejamento Estratégico de
2019, bem como o calendário de atividades, cujas pautas possuem diversas
temáticas que deverão ser realizadas neste ano, iniciando sobre a questão do
GOMPREV, que após a capacitação realizada em São Gabriel da Palha o

processo deverá começar a andar com melhor agilidade bem como deverá ser

criada uma comissão para trabalhar nesta área. O Diretor Previdenciário informou

que a capacitação em São Gabriel da Palha não foi suficiente para a boa

operacionalização do sistema, que é muito obsoleto, e que há a necessidade de
uma melhor capacitação, sendo sugerido a pesquisa de um curso, bem como

visitas técnicas a outros institutos que trabalham com o sistema GOMPREV. A

outra temática abordada no que tange ao planejamento estratégico e calendário
de atividades, diz respeito ao dia do aposentado, que cai no dia 24 de janeiro, de
se criar alguma atividade a ser realizada neste dia, para que os aposentados
possam participar, seja através de premiações ou algo similar. De igual o Diretor
Presidente informou que pretende colocar em funcionamento o projeto IPREVITA
ITINERANTE, que tem como objetivo levar a cultura previdenciária para as
escolas, principalmente buscando dar conhecimento de como funciona o RPPS
de Itapemirim junto aos servidores da Secretaria de Educação, sejam
professores, coordenadores, diretores, pedagogos etc. Tratou-se ainda do Plano
Diretor TI onde serão lançadas as coordenadas da Tecnologia de Informação
junto ao IPREVITA. Foi levantado ainda pelo Diretor Presidente da necessidade
de se verificar se há a necessidade de aquisição de móveis e equipamentos para
a sede do IPREVITA, sendo levantado a necessidade de um Servidor, uma
impressora laser de grande porte e uma ilha para trabalho dos servidores

juntamente com novas cadeiras. Logo em seguida, o Diretor Presidente informou
da necessidade de haver a inclusão de dois novos membros junto ao Gomitê de
Investimentos, em razão de algumas dificuldades que estão existindo^erhvoutrc^
RPPS, no que tange à ingerências e influências de terceiros e íi^essoriaWial
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intencionadas como tem sido ventilado todos os dias nas mídias, e havendo mais
componentes no comitê, há uma maior blindagem tanto dos membros como do
patrimônio investido, sendo indicados para a composição, além dos três que já
fazem parte, a inclusão da Conselheira Alda Maria de Souza e do Diretor
Administrativo Financeiro Alexandre Roger Maciel Ribeiro. Na mesma seara, o
Diretor Presidente informou da necessidade de complementação da capacitação
dos servidores bem como dos conselheiros, para que possam trabalhar com o
conhecimento necessário neste período de "aguas turbulentas", dando
Instrumentos para exercerem seus misteres. O Diretor Presidente franqueou a
palavra a todos os presentes, bem como antes da reunião, informou a todos os
servidores, que a reunião não é fechada, mas aberta a qualquer dos mesmos que
tenha interesse na participação, de maneira democrática, ficando registrado nesta
ata, que qualquer servidor pode a qualquer momento entrar e permanecer em
qualquer reunião da Diretoria, independentemente de ser convidado, por ser um
ato público e de interesse do IPREVITA. Ato continuo, o Diretor Presidente
informou da necessidade de efetuar mudanças no local de trabalho dos
servidores, pois a atual sala onde ficam a Contadora, a Técnica em Contabilidade,
e os dois escriturários, é muito ampla, havendo grande espaço subutilizado, razão
pela qual teria maior utilidade para uso das reuniões dos Conselhos, além de
outras reuniões importantes; a sala onde atualmente o Diretor Presidente ocupa,
será utilizado por tais servidores citados, por comporta-los de maneira muito útil, e
o Diretor Administrativo-Financeiro estaria também nesta mesma sala com os
servidores, e o Diretor Presidente retornaria para a mesa onde atualmente ocupa
do Diretor Administrativo Financeiro, conforme um mapa previamente esboçado.
Para finalizar, um último assunto tratado foi concernente à confecção de uma
carteirinha funcional para todos os servidores, para melhor identificação, além do
crachá que todos já utilizam, bem como a atualização das carteirinhas já emitida,
há mais de 5 (cinco) anos, para todos os beneficiários e segurados deste Instituto.,
Inclusive a confecção de carteirinhas para os novos beneficiários. Não havendo
nada mais a tratar, eu, José Cláudio Nunes Medeiros, a pedido, secretarifei a
reunião e assino a presente ata juntamente com os demais pres^^tes.
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