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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

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 (IPREVITA).

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, quarta-
feira, às quatorze horas e dez minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre /
Otávio Moreira, n° 188, Centro, ftapemirim, ES, reuniram-se os membros J
Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do ConselhikX/ /
Fiscal, contando também com a participação dos Servidores Efetivos do IPREVITA.

Comprovada a presença da maioria dos membros, o Senhor Diretor Presidente deu /V)
início aos trabalhos informando que a mesma tem como objetivo apresentar a
prestação de contas de 2021 (até o mês de novembro) e alguns informes gerais.
Quanto à prestação de contas, o Senhor Presidente ressaltou que a mesma se dará
através do sistema do Tribunal de Contas do Estado, que detalha os dados

previdenciários dos RPPS s capixabas, permitindo que o segurado acompanhe a
situação do IPREVITA. Na apresentação, foram destacados os resultados

orçamentários - receitas previstas x receitas arrecadas e despesas previstas x
despesas empenhadas/liquidadas/pagas. Continuando, foram evidenciadas,
também, a situação patrimonial (ativos e passivos), as projeções atuariais, o
resultado atuarial e a evolução dos segurados do RPPS, inclusive a relação entre /
ativos e inativos que. naquele momento, estava em 5,74 - situação razoável. Por\J
último, apresentou o módulo sobre o Indíce de Situação Previdência (ISP) - que
visa verificar a conformidade dos entes federativos quanto ao cumprimento dos 1^^
critérios exigidos para a emissão do CRP (Certificados de Regularidade
Previdenciária), cuja classificação é determinada com base na análise dos

indicadores de Gestão e Transparência, Situação Financeira e Situação Atuarial -
Mês Base; Julho de 2021; estando o Município de Itapemirim, no geral, classificado
na letra "C", onde o Senhor Presidente justificou que a classific^ção^abaixo"
esperado se deu em rezão da demora do município se encontrajy6CRP vencidí
o final do mês de outubro/2021, da aprovação das leis qÍJ^nto à alíerácão da
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alíquota de contríbuição dos servidores e das regras de benefícios, bem como da

instituição do Regime de Previdência Complementar, além das assinaturas do

Termo de Adesão ao Pró-gestão e ao COMPREV. No final da apresentação, o •

Senhor Presidente recomendou aos Senhores Conselheiros presentes que baixerrji ^ ,
o aplicativo do Tribuinal de Contas para que eles acompanhem e fiscalizem éi j!"
situação do IPREVITA e, ainda, que divulguem o aplicativo aos servidores\ ^
segurados com o mesmo objetivo. Em seguida, do mesmo modo, acessou o

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social \/f
para apresentar a situação previdenciária do RPPS de Itapemirim, onde foi possível,^ |
verificar que o seu CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária foi emitido em\ ̂  '
29/10/2021, e estando válido até o dia 27/04/2022. Continuando, o Senhor Wilson >

ainda apresentou o Extrato Externo do RPPS de Itapemirim, ficando constatado que A /
não há nenhuma irregularidade apontada, demonstrando assim que o Executivo/ Uf
Municipal vem cumprindo com as suas obrigações legais, bem como o iPREVITA^^''^
vem realizando uma excelente gestão. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente

acessou o sistema GESCON - Gestão de Consultas e Normas relacionadas aos

RPPS, onde ressaltou que todas as pendências junto ao Chefe do Executivo

Municipal (quanto às alterações legislativas - alteração de alíquotas, novas regras

de benefícios e instituição do regime de previdência complementar, assim como as

assinaturas dos termos de adesão ao Pró-gestão e ao COMPREV, relatados na

última reunião), foram deliberadas, faltando apenas a alteração legislativa quanto ao

percentual da taxa de administração - que é destinada exclusivamente ao custeio

das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento

do Iprevita, onde o Senhor Wilson fez questão de agradecer aos Nobres\ \

Vereadores, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito - Dr. Thiago Peçanha Lopes e à jL
Secretária Municipal de Integridade Govemamental e Transparência - EIvani Carlos ^
Lourencini, que vêm se esforçando em estabelecer os mecanismos legais e

administrativos capazes de suprir as demandas do IPREVITA, principalmente no

que concernem as obrigações do RPPS de Itapemirim, finalizou. Com a palavra o

Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho - Diretor Previdenciário e Brésídente do

Comitê de Investimentos do IPREVITA, mediante o relatório constííidado dos ativcrs

do IPREVITA - emitido pela empresa contratada Mais yallâ Consuttoria de
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Investimentos, explanou que, no exercício que se finda, como já previsto

anteriormente, o IPREVITA não atingirá a Meta Atuarial prevista na Política de

Investimentos - IPCA + 5,42%, uma vez, que até o final de novembro, a mesma já

se encontrava com o percentual de 15,54% contra 4,67% (negativo) em sua carteira

de investimentos ressaltando, desde já, na opinião do mesmo, que nenhum RPPS

do Brasil conseguirá atingir as suas respectivas metas atuarias, situação essa,

advinda da crise que paira sobre o Brasil e o mundo em razão da pandemia do

COVlD-19. Passando para análise do relatório, os fundos de investimento 100%

Títulos Públicos, pode-se observar que os de vencimentos mais longos estão

dando em média -6% aa e os mais curtos na ordem de 3% aa; quanto aos fundo

de renda variável, dando em média -14% aa, e que somente os fundos de

investimento no exterior estão com uma boa perfonnance. na ordem de 30% aa,

onde o Senhor José Carlos fez questão de ressaltar que os RPPS são obrigados a

investir no mínimo 60% em renda fixa, 30% em renda variável e 10% no exterior.

Comentou, ainda, sobre os investimentos do IPREVITA, que a maioria é de longo

prazo. Em relação aos fundos de renda fixa 100% Títulos Públicos, como sabido,

são pré-fixados - taxa de compra + IPCA, ou seja, nos respectivos vencimentos dos

títulos, os mesmos serão corrigidos. Quanto aos fundos de renda variável, foi

destacado pelo Senhor José Carlos que ftjndo BTG Absoluto, no ano, performou-

se -31%. Continuando, disse ainda, que o respectivo fundo em 10 anos de

existência pagou resultados superiores a 220%, se comparados com o referido

período ao índice IBOVESPA. Finalizando, disse ter convicção que o IPREVITA não

pode se antecipar e fetuar o resgate dos fundos que estão com resultados

negativos, pois isto seria uma concretização da perda, e que o melhor é aguardar

uma evolução do mercado financeiro. Terminada a fala do Senhor José Carlos, o

Senhor Diretor Presidente - Wilson M. Paz, agradeceu a presença de todos, lhes

desejando um feliz ano com saúde e paz, deixando aberta a paiavra para quem a

quisesse, foi quando o Presidente do Conselho Fiscal - José Alberto Bahiense

Martins sugeriu que fosse concedido aos nobres conseiheiros a concessão de

gratificação/jeton, dado o aumento das novas exigências legais, b^m-^emo da

necessidade de se certificarem, sugestão a qual foi acatada, dérorma unánjme

pelos demais conselheiros presentes. Diante desse pedidp; o Senhor Prçsw
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solicitou ao mesmo que fizessem tal solicitação por escrito para an^ise dos

impactos financeiros e análise jurídica, e posterior deliberação do Cj^n^lho de
Administração. Não havendo nada mais a tratar, eu _

(Alexandre Reger Maciel Ribeiro), a pedido, secretariei a reunião e ̂sslno esta ata,

juntamente com os demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA:

WilsofKMarques Paz -1 }mtor Presidente

José Caríos Rodrigui ho - Diretor Previdenciário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Membros TituU

Ronildo Hilário Gomes - Presidente

\driana Paula Viana Alves

Cleverson Hemandes Maia

\
Souza

Auristone de Paula Qiana

X.

Membros SuDlent€ s;

Ali arvèlho de Souza
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Genivaldo*cdTceição dos Santos

^ou2^ silv^ ^ '

\

Ruirey Almeida Silva

CONSELHO FISCAL:

Membros Titalares:

José Alberto

Jose h

Aída Manà^jefSouza

Mdises Soareslje Sou

artins - Presidente

Membros^Stiplentes:

yjjílü

Jadeilsonilson Baiense PhPinto

Luiz Ci^dio

A/uA/c^ ça riit/n

Mayccm^lves Silva

Carlos Alexandre da Silva Leal
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SERVIDORES EFETIVOS

é Cláudio Nunes Medeiros 7<^
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