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

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), ás 09 horas, com a
utilização do serviço de comunicação disponibilizada pelo aplicativo GOOGLE MEET,
reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os membros do Conselho de

Administração e do Conselho Fiscal, a qual contou com a participação de Servidores Efetivos
do IPREVITA e também de representante do Poder Executivo Municipal, o Senhor Marcos
José de Toledo - Secretário de Finanças. Dando início aos trabalhos do dia. o Diretor
Presidente cumprimentou a todos agradecendo a participação dos membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal, bem como, dos demais participantes presentes, convidando o
Diretor Administrativo Financeiro, Senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariá-lo.
Em seguida, franqueou a palavra ao Atuário Richard Mendes Dutzmann (MIBA 935), Diretor
da empresa contratada ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, para apresentação
da Avaliação Atuarial 2021 (base; dez/2020). Em sua apresentação, o Atuário destacou o
objetivo, as condições de concessão e valores dos benefícios de aposentadoria e pensão, a
definição da metodologia de cálculo e financiamento, a definição das premissas atuariais e da
base cadastral - que contemplou o universo de 1.606 segurados, sendo 1.370 servidores

ativos, 141 aposentados e 95 pensionistas; e do passivo atuarial. Por fim, informou que
estudo atuarial apresentou um resultado superavitário de R$ 9.819.876. Franqueada a
palavra aos demais presentes a fim de dirimir eventuais dúvidas, os mesmos se mantiveram

silentes. E assim, o Diretor Presidente deu por encerrada a reunião às 15h30min (quinze

horas e trinta minut^). Nada mais havendo a se tratar, eu. Alexandre Roger Maciel
Ribeiro, a pedido, s,^^^ièt^£hreimião e a assino, juntamente com o Diretor Presidente.
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