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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES - IPREVITA.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às
quatorze horas e vinte minutos, na sede do iPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, n° 188,
Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, Wilson Marques Paz -
Diretor Presidente, José Carlos Rodrigues Coutinho - Diretor Previdenciário e Alexandre Roger
Maciei Ribeiro - Diretor Administrativo Financeiro, com os seguintes membros do CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO: Elisa Gomes de Souza Moura - Presidente, Luciana Torres Pereira - Secretária,
Adriana Paula Viana Aives, Ciriey Moté de Souza e Luiz Roberto Silva; do CONSELHO FISCAL:
José Aiberto Bahiense Martins - Presidente, Aida Maria de Souza, Waidemir Pereira Gama, Sara de
Freitas Falcão, José Francisco Cavalcante Gaiote e Jadeiison Baiense Pinto, e dos Servidores
Efetivos do IPREVITA: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino - Contadora, José Cláudio Nunes
Medeiros - Procurador Autárquico e Antônia Josefa Alves Jerônimo - Técnica em Contabilidade.
Comprovada a presença da maioria simples dos membros titulares tanto do Conselho de
Administração quanto do Conselho Fiscal, o Diretor Presidente deu início aos trabalhos convidando o
Diretor Administrativo Financeiro para secretariar a reunião. Em seguida, cumprimentando a todos
apresentou os seguintes assuntos como pauta do dia: a) Prestação de Contas do Exercício de 2020
(dados consolidados até o mês de novembro/2020); b) apresentação da proposta sugerida pelo
Comitê de Investimentos para a Politica de investimentos do IPREVITA para o Exercício de 2021; c)
atraso da Prefeitura de Itapemirim, ES, em relação ao recolhimento da contribuição previdenciáría -
PARTE PATRONAL dos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO. JULHO, AGOSTO
SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, e do APORTE FINANCEIRO referente ao ano de
2020, previsto na Lei Municipal n° 3.160, de 24 de setembro de 2019; e) atraso da Câmara Municipal
de Itapemirim, ES, em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL
dos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 e da contribuição
previdenciária - PARTE SEGURADOS dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2020; e, e) Projetos
de Lei encaminhados pelo Executivo Municipal acerca da mudança de aliquota de contribuição e da
Reforma Previdenciária. Dando continuidade, o Diretor Presidente fez a apresentação da Prestação
de Contas referente ao Exercício de 2020, com dados consolidados até o mês de novembro. Foram
detalhados os balancetes da receita e da despesa, bem como, demonstrado os saldos contidos no
Balanço Patrimonial, todos, evidenciando um resultado satisfatório nas contas do IPREVITA. Ao final
da apresentação, o Diretor Presidente, no intuito de dirimir eventual dúvida quanto ao trabalho
apresentado, concedeu a fala aos Conselheiros para que fizessem suas ponderações. Com a
palavra, o Conselheiro Luiz Roberto Silva fez os seguintes questionamentos: Qual seria a
possibilidade de reforma do imóvel próprio do IPREVITA? Existe algum estudo para aquisição de
outro imóvel para construção de uma nova sede? Qual a possibilidade de aquisição de um automóvel
para uso exclusivo do IPREVITA? Em resposta aos questionamentos, os Diretores informaram que
um profissional especializado já foi contratado para a elaboração dos Projetos necessários à licitação
da reforma do prédio próprio situado na Rua Crisanto Araújo, n° 197. Centro neste Município e que
;2s Projetos serão entregues até o dia 20/12/2020. Quanto a aquisição de outro imóvel para
construção de uma nova sede, a Diretoria asseverou que o IPREVITA dispõe de recursosjinaijceiros
oriundos da reserva da Taxa de Administração suficientes para a aquisição e copsfmçãode^a
nova sede, no entanto, foi ressaltado que o momento exige cautela e que tal inyãmento implic^a
tím dispêndio considerável, sendo mais apropriada a aplicação dos recursos^ínanceiros seguindo
orientação do Comitê de Investimentos. Por fim, a Diretoria Executivai^lheu a sugestão
Conselheiro, quanto a aquisição de um automóvel para o IPREVITA, co/prorn^ndo-s>-á'viabilizar
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estudo detalhado para apresentação e deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal. Em
seguida, o Diretor Previdenciário e, também, Presidente do Comitê de Investimentos do IPREVITA
apresentou a proposta da Política de Investimentos do IPREVITA para o exercício de 2021, onde
ressaltou que a mesma foi elaborada com base nos comentários econômicos da empresa contratada
Mais Valia Consultoria Ltda - que objetiva subsidiar o IPREVITA na prestação de serviços técnicos
,voltados à realização de consultoria para aplicação de recursos financeiros, incluindo a elaboração
de suas Políticas de Investimentos - fez um breve relato das expectativas de mercado para 2021,
ressaltando que os eventos-chave da economia no ano de 2020 são fundamentais para a elaboração
da política de investimentos de 2021, pois, trarão efeitos diversos sobre os recursos investidos.
Finalizando, informou aos presentes que, por falta de quorum, a proposta será encaminha ao
Conselho de Administração para a devida aprovação. Prosseguindo, o Diretor Presidente informou a
todos que a Prefeitura de Itapemirim, ES, continua em débito com o IPREVITA em relação ao
recolhimento da contribuição previdenciárla - PARTE PATRONAL dos meses de MARÇO, ABRIL
MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 e do APORTE
FINANCEIRO referente ao ano de 2020, previsto na Lei Municipal n° 3.160, de 24 de setembro de
"piO, que somados, sem acréscimo de multa e correção monetária, já perfazem o montante de R$
.011,702,58 (nove milhões, onze mil, setecentos e dois reais e cinqüenta e oito centavos), informou,

'ainda, que a Câmara Municipal de Itapemirim também está em débito com relação ao recolhimento
da contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL dos meses de AGOSTO, SETEMBRO,
OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 e da contribuição previdenciária - PARTE SEGURADO do mês de
NOVEMBRO/2020, que sem acréscimo de multa e correção monetária, já perfazem o montante de
R$ 125.774,10 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).
Demonstrando grande preocupação, o Diretor Presidente informou a todos os presentes que a
Diretoria Executiva do IPREVITA não tem medido esforços na cobrança junto à Prefeitura e à
Câmara e que mesmo diante de todo o esforço, os entes permanecem silentes e inertes quanto à
regularização do repasse. Diante disso, os Conselheiros presentes propuseram á Diretoria que
adotassem todas as medidas necessárias e cabíveis à regularização das pendências apresentadas,
autorizando, iijiclusive, a adoção de medidas mais enérgicas junto aos órgãos de controle interno e
externo sugerindo, no que couber, a representação judicial como forma de resguardar tanto a
Diretoria quanto ̂ s Membros dos Conselhos de possível punição por omissão. Prosseguindo com a
pauta, o Diretor Presidente informou que o Executivo Municipal ainda não promoveu a devida
adequação da legislação municipal no que tange a alíquota de contribuição dos segurados, bem
como, dos novos requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadorias e pensões conforme
preconizado na EC n° 103/2019 (Reforma Previdenciária). Ressaltou que, com muito atraso e após
reiterados pedidos do IPREVITA, o Município instituiu por meio do Decreto n° 16.040, de 16/07/2020,
uma Comis^ E^ecial para análise e implementação da reforma previdenciária do RPPS cujos
trabalhosJs^corvíliáídos-e-#nüeg!i^ ao Chefe do Executivo. Não havendo nada mais a tratar, eu

F ' (Alexandrè^ger Maciel Ribeiro), a pedido, secretariei a reunião e assinoesta^ jiint^ente com os demais presentes.

DIRETOm EXECUTIVA

esidenteWilson Marques Paz -
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