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Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às dez hor;,^
minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA
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Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos'
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Assim, o Senhor
da Silva
Santos - Presidente, declarou aprovado, por unanimidade os
balancetes/reiatorios referentes ao Terceiro Bimestre/2019. Por'fim
os mernbros presentes, aproveitando a presença do Diretor
Presidente do IPREVITA - Senhor Wilson Marques Paz, questionaram
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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 um

novo P ano de Amortização destinado ao equcionamento do Déficit
Atuarial, na forma de aportes crescentes, conforme recomendado no
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