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ata da reunião FXTRAORDINÁRTA nn cqnsf, hq pTcrA.
DO IPREVTTA

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às dez hor;,^
minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA

situada a Rua Padre Otávio Moreira, 188 - Centro - Itapemirím-Es'
foi realizada a reunião extraordinária do Conselho Fiscal sob á
Presidência de MELQUISIDEC DA SILVA SANTric ^
legai de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reuinião°
Snlníí? nc ^ presença dos Conselheiros Titulares MOISÉS

analisar e aprovar as contas referentp pin rporcrn/^
BIMESTRES/2019. Diante da informação, o Senhor Presidente deixou

seguintes documentos e relatórios-

af de Receitas e Despesas - incluindodespesas com pagamento de diárias. Extratos Bancários
Bancarias de Contas Correntes e de Investimentos'

Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos'
oram explanados assuntos relativos aos Investimentos ouè

fecharam o TERCEIRO BIMESTRE/2019 em R$ 181 318 sTriTfcento
dez^ví 'eaT m,'-"u?nhenS e□ezenove reais e dezoito centavos). Após a análise npin<;
Conselheiros presentes, que fizeram as devidas averiguações e
píÍfdPntTn"'°^' foram todas esclarecidas pelo SenhorPresidente. O mesmo indagou o posicionamento de cada um sobre os
?eaulTrid^Hp^'''^^^"''^^°^ ® analisados, e todos se manifestaram pelaregularidade e aprovaçao. Assim, o Senhor Melquisedec da Silva
Santos - Presidente, declarou aprovado, por unanimidade osbalancetes/reiatorios referentes ao Terceiro Bimestre/2019. Por'fimos mernbros presentes, aproveitando a presença do Diretor
Presidente do IPREVITA - Senhor Wilson Marques Paz, questionaram
Lef estabelecido na Lei n. 2839/14 c/cLei n. 2907/15, correspondente a R$ 1.734.066 44 Cnm a n^\^\/r=» o

^1^21/05/2^79 informou que o mes'mo" foi repassado noa 21/05/2019. Como o repasse ocorreu com atraso de-^ígB^ias a
llT/fq^ IPREVITA, através do OfíCIO IPRVm '119/19, solicitou junto a Secretaria de Finanças o pagamentmulta. Entretanto, ressaltou que o respectivo pãgamento da^
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ja lui utíviudrritínté paqo,
precidsamente no dia 24/07/2019. Continuando, o Senhor Diretor
Presidente^ foimdagado ainda sobre a questão da revisão do piano de
amortização do déficit técnico atuariai do RPPS de Itapemirim. Com a

12/08/2019, foi protocoiado junto a Câmara Municipai, Projeto de Lei
^^®^tuvio Municipai a estabeiecer umnovo P ano de Amortização destinado ao equcionamento do Déficit

Atuarial, na forma de aportes crescentes, conforme recomendado no

eÍcTr°rafjí"à° mais a tratar, a reunião foi
Rihíiro M ^ ® cinqüenta e cinco minutos. Eu, IsabeiiaRibeiro Marinuzzi, secretariei os trabalhos e subscrevo

_, seguida dos demais presentes.
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