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°''°"^ÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA COM Q CONSELHO DE

rNSTmfrn'^^^'' ' CONSELHO FISCAL DOinstituto de previdência dos
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

ITAPEMIRIM, ES - IPREVITA.

"apem.™, es, s„uado na Rua Ivan Ferreira MuquI, s/n», Bairro Serramar, Itaper^irin,
^reun,ram-3e os menibros da Diretoria Executiva com os membros do Conseiho de

^ ~VITA e também de representantes do Poder Executivo Municipal os
Senhores dosé Luis dos Santos (Secretário Municipal de Finanças, Femandl sant
Moura (c„„„ ,3aor Gera, do Município) e Gastão França Sardenberg (Assessor

e:: iNoS: ™''r n -r:Cleverson Hernandes Mala. Dando início aos trabalhos do dia

do coi ^ ^ - j::dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como, dos demais representantes

MadrRLi'rr''''^^"''° ° Administrativo Financeiro, Senhor Alexandre Roger
Mend s uZr :: rr ^zmann (MIBA 935), diretor da empresa contratada ETAA - Escritório

derzoL' Avaliação Atuarial 2019 (base;
concessão ! va" "d ° °alores dos benefícios (aposentadoria e pensão) a definição da

cTdattr" 'our"'° ! atuariais e da basecadastral - que comtempiou o universo de 1.396 servidores ativos e 70
aposentados/pensionistas e o passivo atuarial além de questões relacionadas a
mpensaçao previdenciária. Ressaltou, ainda, o resultado da análise que revelou um

Ativo RerA'^°t'^d^T' ^^■225.182,96 - cujo valor representa a diferença entre oAtivo Real Ajustado de R$ 144 044-571 CA y meu23 203 335 00 1''A944,371,64, acrescido de Outros Créditos no valor de R$03.335,00, menos o valor de R$ 261.372,889,60 referente ás Provisões
técnico, que poderá ser feito por alíquotas suplementares fixa^ alíquotas
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suplementares cr^entes e/ou por aportes anuais. A reunião foi encerrada às
15h30min.(Q6Wz/lloras e trinta minutos) e nada mais havendo a se tratar, eu

_ (Alexandre Roger Maciel Ribeiro - Diretor Administrativo
Financeiríí), acedido, secretariei a reunião e a assino, juntamente com os demais
membros da Diretoria Executiva, seguindo anexa a lista de presença assinada pelos
demais participantes.

DIRETORIA EXECUTIVA

Paz - DiretóhPresider/eWilson Marques

José Carll es Coutinho — Diretor Previdenciário
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Reunião de Apresentação do Relatório de

so Avaliação Atuarial 2019 cs

Lista de Presença

Nome e Órgão de Origem Assinatura
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