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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 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10 (dez) 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 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, convidando o Diretor Administrativo Financeiro,
Senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariar a reunião. Dando continuidade, disse o
Diretor Presidente que a reunião tem como objetivo apresentar os relatórios que irão compor a
Prestação de Contas Anual a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. Dentre vários
relatórios, foram projetados o Balanço Patrimonial e os Balancetes das Receitas e Despesas,
referentes ao Exercido de 2020. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou o Relatório de
Gestão que abordou aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e
patrimonial, organizado de forma que permitiu uma visão de conformidade e desempenho dos atos
de gestão praticados pela Diretoria Executiva durante o Exercício de 2020. Em seguida, o Senhor
Diretor Presidente passou a palavra para o Gestor Responsável pelos Recursos do RPPS -
Senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para apresentação do Relatório detalhado do último
trimestre do Exercício de 2020 sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de
operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS de Itapemirim-ES e a aderência à
política anual de investimentos, com objetivo de atender às exigências do Tribunal de Contas do
Estado. Após a apresentação, os Conselheiros participantes fizeram seus questionamentos, sendo
todos esclarecidos pela Diretoria Executiva. Após os esclarecimentos, os Conselheiros
destacaram o cuidado na elaboração dos mesmos, a padronização, a farta documentação
anexada e^^participação <ios-5eividores envolvidos, manifestando-se favoravelmente, tendo por
jjrianímíâade, deliberado pela aprm^o da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020. Por
fim, foram realizados ainda alguns infomaes gerais. Não havendo nada mais a tratar, eu, Alexandre
íoger Maciel Ribeiro, a pedido, secretai]ei a reunião e assino a presente Ata, juntamente com o
Dítetor Presidente.
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