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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO IPREVITA

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e
quinze minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA, situada
à Rua Padre Otávio Moreira, 188 - Centro - Itapemirim-ES, foi
realizada a reunião ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência d
JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS. Havendo número legal de
Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que
contou com a presença dos Conselheiros Titulares ALDA MARIA DE
SOUZA, MOISÉS SOARES DE SOUZA E NEOLAN CÉSAR B. RIBEIRO,
estando ausente WALDEMIR PEREIRA GAMA. O Senhor Presidente
iniciou a reunião nomeando a Servidora Isabella Ribeira Marinuzzi
para secretariá-la. Em seguida, o Presidente informou que a reunião
tinha como objetivo analisar e aprovar as contas referente ao
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRES DE 2020. Diante da
informação, o Senhor Presidente deixou à disposição dos
Conselheiros os seguintes documentos e relatórios: Balanço
Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas - incluindo as
despesas com pagamento de diárias. Extratos Bancários, Conciliações
Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, Relatórios da
Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos. Foram
explanados assuntos relativos aos Investimentos que fecharam o
PRIM^EIRO BIMESTRE/2020 em R$204.677.723,21 (duzentos e quatro
milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e três
reais e vinte e um centavos) o SEGUNDO BIMESTRE/2020 em
R$186.970.621,31 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e
setenta mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) e o
TERCEIRO BIMESTRE/2020 em R$198.611.209,22 (cento e noventa e
oito milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e nove reais e vinte e
dois centavos). Após a análise, pelos Conselheiros presentes, que
fizeram as devidas averiguações e questionamentos, as dúvidas
foram todas esclarecidas pelo Senhor Presidente. O mesmo indagou o
posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e
analisados, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação.
Assim, o Senhor José Alberto Bahiense Martins - Presidente, declarou
aprovados, por unanimidade, os balancetes/relatórios referentes aos
Bimestres 01, 02 e 03 de/2020. O senhor presidente informou que o
Conselheiro Waldemir apresentou o documento de dispensa de sua
atividade de Conselheiro por motivo de candidatura às eleições
municipais, de maneira que o membro suplente Sara de Freitas
Falcão , a partir de hoje, será nomeada membro efetivo. Não
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cinco minutos. Eu, Isabeila Ribeiro Marinuzzi, secretariei os trabalhos
subscrevo iAu-7a-i ̂  , seguida dos demais

presentes. \ ^ yJ

José Alberto Bahi - Presidenteartins

Aida Maria de Membro Titular

Moisél^^^Soares^le^u^za^^l^mbro Titular

Jeolan Césâr B. Ribeiro -'l^em^ró^Títuiar
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