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A
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos 03 (três) dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e
trinta e cinco minutos, na sala de reunião do IPREVITA. situada na Rua Padre
Otávio Moreira, n». 188 - centro - Itapemirim-ES, realizou a reunião ordinária do
Conselho de Administração, sob a Presidência da Senhora Elisa Gomes de Souza
Moura. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Presidente,
declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares: Edson de Santa Rita Ramos, Cleverson Hernandez l\/laia, Ronildo Hilário
Gomes e Ciriey Moté de Souza, li) Pauta: Dando abertura á reunião, a Presidente

Elisa Gomes de Souza Moura deu as boas vindas aos presentes, desejando que a
exposição dos relatórios, para análise e avaliação, seja agradável e oportuna, de
modo a trazer conhecimento a todos, propondo pela sua aprovação a Prestação de
Contas relativo ao 6° BIMESTRE/2019 e do 1°, 2° e 3° BIMESTRES/2020.
Passando para apresentação, a Presidente apresentou os relatórios que compõem
a prestação de contas, onde ressaltou que os referidos relatórios já tinham sido
analisados e avaliados pelos Membros do Conselho Fiscal, conforme pode ser
constatado nos respectivos processos. Após minucioso exame de cada Balanço
Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliações Bancárias de Contas
Correntes e de Investimentos, incluindo os Relatórios de Rentabilidades, Riscos e
Performances dos Recursos do RPPS de Itapemirim, os Conselheiros presentes
puderam constatar a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos
contábeis, que por conseqüência reconheceram, atestaram e aprovaram a

Prestação de Contas do 6° BIMESTRE/2019 e do 1°. 2° e 3° BIMESTRES/202Q.
Finalizando, a Presidente a Sr^. Elisa agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião. III) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião ás
quatorze horas e cinqüenta minutos. Eu, Ronildo Hilário Gomes, secretariei os
trabalhos e subscrevo, seguido dos demais presentes.
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