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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA COM O CONSELHO DE
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ITAPEMIRIM (IPREVITA).
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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, quinta-

feira, às quatorze horas e quinze minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua

Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se os membros da

Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do Conselho

Fiscal, convocados pela Diretoria Executiva por meio do Ofício Circular n° 187/2019,

e contou também com a participação dos Servidores Efetivos do IPREVITA.

Comprovada a presença da maioria dos membros, o Senhor Diretor Presidente deu

início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião, e convidou a Servidora

Isabella Ribeiro Marinuzzi para secretariar a reunião. Os trabalhos foram iniciados

com a apresentação de relatórios que compõe a Prestação de Contas 2019 (até o

mês de Agosto). Dentre os relatórios, foram projetados o Balanço Patrimonial, os

Balancetes das Receitas e Despesas, o Detalhamento das Receitas e Despesas

(simplificado), o Demonstrativo do cumprimento do limite de gastos com despesas

administrativas do RPPS e a Estimativa da Taxa de Administração para o Exercício

de 2020 que, de forma organizada e transparente, permitiu aos presentes uma visão

de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pela Diretoria

Executiva durante o exercício de 2019. Continuando, a pedido do Diretor José

Carlos Rodrigues Coutinho — gestor responsável pela aplicação dos recursos do

IPREVITA, o Senhor Diretor Presidente - Wilson M. Paz, passou tratar dos outros

assuntos, que tinha como objetivo realizar alguns informes gerais, os quais se

destacaram: 1) Aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei que Institui

o novo plano de Amortização do déficit técnico previdenciário do RPPS de

Itapemirim; 2) Revisão do valor do vale alimentação que é concedido aos servidores

efetivos do IPREVITA; 3) Diversos cursos promovidos pela ACIP -^-V^ociaçí
Capixaba de Institutos de Previdência; 4) Cancelamento de inscrições de niVnbro)
da Diretoria e Conselheiros no 7® Congresso Brasileiro de Co/iselheiros de
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promovido pela ABIPEM; 5) Julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado da

Prestação de Contas Anual - Exercício de 2016, de responsabilidade do Diretor

Presidente Wilson Marques Paz; 6) Julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado

quanto à "inconstitucionalidade" da Lei n. 2778/2014 e da Lei Complementar n.

201/2018, ambas do município de Itapemirim - que tratam da inclusão dos

servidores estabilizados (ADCT, art. 19) no rol de segurados do RPPS e

transposição de regime celetista para estatutário dos empregos públicos (agentes),

respectivamente; e, 7) Oficio recebido do Diretor Geral do SAAE - tratando sobre a

participação de servidores daquela autarquia em cursos, reuniões e similares de

interesse do IPREVITA. Em seguida, em atendimento á Portaria MPS 345/09, foram

apresentadas pelo Diretor Previdenciário e responsável pela aplicação dos recursos

do IPREVITA - Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, as informações sobre a

aplicação dos recursos do IPREVITA que, conforme Relatório elaborado pela

empresa contratada Mais Valia Ltda — que presta serviço de Assessoria e

Consultoria Financeira ao IPREVITA, os presentes puderam observar os limites de

enquadramento, os desempenhos e as rentabilidades dos fundos de investimentos,

bem como o rígido cumprimento da política de investimentos. Foi observado, ainda,

que o valor aplicado até o mês de agosto do corrente ano, totalizava o montante de

R$ 186.223.265,60 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil,

duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Continuando, o Senhor

José Carlos falou um pouco sobre a atual situação econômica do Brasil e fez uma

perspectiva da meta atuarial a ser atingida até o final do ano, onde ressaltou que o

rendimento das aplicações, até o mês de agosto, que fechou em 17,17%, já tinha

superado a metal atuarial (IPCA + 6%) em 11,24%, segundo ele, melhor rendimento

de todos esse período que ele se encontra como responsável pelas aplicações do

IPREVITA. Disse ainda, a título de comparação, até o mês de julho/2019, os

rendimentos acumulados já somam R$ 26.446.680,70, enquanto que as receitas de

contribuições previdenciárias totalizaram R$ 10.429.145,75, uma diferença de

153%. Finalizando, os conselheiros presentes fizeram suas perguntas e

questionamentos que foram todas respondidas pelo Senhor José Carlos R.

Coutinho. Não havendo nada mais a tratar, eu \aaj -vja fisabella
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Ribeiro Marinuzzi), a pedido, secretariei a reunião e assino esta ata, juntamente com

os demais presentes.
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Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que o(a)
Sr (a) LUCIANA TORRES PEREIRA, CPF 832.968.757-00, esteve na
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Marataízes-ES, 26 de setembro de 2019.
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