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Dados da reunião 

Local Auditório do IPC Data 11/08/2022 Horário 08h20min 

Participantes 

Diretor – Presidente do IPC Aglimar Veloso Neto P 

Conselheiros Titulares Conselheiros Suplentes 

Rodrigo Garcia Giori  Priscilla Gracielli do Rosário P 

Fernando Santos Macarineli  Bianca dos Santos Rangel Olindino P 

Jonas Ferreira Campos  Marco Antonio Igídio P 

Jhawa Memelli de Moura P Filipe Inácio de Lima  

Paulo Cezar Peixoto P Maria Rosalina Ribeiro  

Menderson Rezende de Moura P Rogério Cipriano Moreira P 

Danuza Matos Ribeiro P Maria Odete Marchesi Groberio  

Patrícia Luiza Sampaio Miguel P Luciano Constantino  

Convidados 

André Luiz Valentim Paulo P Paulo Henrique da Costa e Silva Mattos P 

Eliane Santana Tavares P Juliana de Lima Silva Rodrigues P 

Objetivo 

Reunião Ordinária para tratar e deliberar sobre o seguinte assunto: 

• Leitura e Aprovação de Ata Anterior; 

• Políticas de Investimentos; 

• Orçamento da Taxa Administrativa, Fundo Financeiro e Previdenciário “Demonstrativo Financeiro e 

Contábil”. 

Encaminhamentos da reunião 

 

Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do IPC na data de 11 de Agosto de 2022, no auditório do 

IPC sob a direção do Diretor Presidente do IPC Aglimar Veloso Neto. Presentes à reunião os 

conselheiros, Bianca dos Santos Rangel Olindino, Priscilla Gracielli do Rosário, Jhawa Memelli de Moura, 

Paulo Cezar Peixoto, Marco Antônio Igídio, Danuza Matos Ribeiro, Menderson Rezende de Moura, 

Rogério Cipriano Moreira e Patrícia Luiza Sampaio Miguel. 
 

Iniciada a reunião às 08h20min pelo Presidente Veloso, constatado o quórum, abriu-se os trabalhos 

dando boas vindas agradecendo a presença de todos. O Presidente convidou o servidor André para a 

relatoria da reunião, perguntando aos Conselheiros se havia alguma objeção à indicação. Não havendo 

objeção, ato contínuo, apresentou a Pauta a ser analisada: Aprovação de Ata, Políticas de Investimentos; 

Orçamento da Taxa Administrativa, Fundo Financeiro e Previdenciário “Demonstrativo Financeiro e 

Contábil”.  
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Durante a abertura dos trabalhos o Presidente aproveitou para tecer alguns comentários aos 

Conselheiros presentes sobre as provas de capacitação. A capacitação de conselheiros é impositiva e 

neste primeiro ano deveremos ter pelo menos 30% dos membros qualificados. Explicou que o IPC irá 

arcar com o custo das inscrições e que à medida que estiverem aptos à realização se manifestem para 

agendamento. Aproveitando a oportunidade, apresentou aos presentes mais detalhes sobre a 

capacitação, como será e qual matéria abordará. 

 

O Presidente fez um breve comentário sobre o passeio dos aposentados ocorrido na semana. Ressaltou 

que não houve qualquer investimento por parte de terceiros quanto ao patrocínio. Explicou que o motivo 

foi o período eleitoral que impede certos atos por parte da Administração Pública. 
 

O conselheiro Jhawa questionou a respeito do ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica 

– SINDISMUC para alteração dos membros do Conselho. Sobre o ofício o Presidente informou que foi 

aberto o procedimento administrativo e, agora cabe ao Chefe do Executivo à nomeação segundo o §1° do 

artigo 83 da Lei Complementar 028/2010.  

 

O Presidente fez breves comentários acerca do plano de cargos e salários que está sendo realizado pela 

Prefeitura. Expôs as dificuldades encontradas no decorrer do procedimento, principalmente em relação 

aos aposentados antes de 2006. O conselheiro Rogério, com relação ao assunto, ressaltou que o 

Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES participou em 

parte, sendo que a conclusão dos trabalhos não teve a participação do Sindicato. A conselheira Patrícia, 

sobre o assunto, ressaltou a importância que o IPC deve ter nestas ações legislativas, pois os assuntos 

geralmente e quase sempre envolvem o IPC. O conselheiro Marcos Igídio, servidor da Câmara Municipal, 

contribuiu com a discussão opinando sobre o procedimento após o envio à Câmara, se prontificando, 

sempre que solicitado, a colaborar no sentido de alertar sobre a importância da participação do IPC em 

assuntos que o envolvem. 

 

Após estes breves comentários e discussões passaram-se à pauta da reunião: 
 

1) Aprovação da Ata Anterior: a Ata foi devidamente enviada previamente aos Conselheiros de 

forma que puderam tomar conhecimento e anotar possíveis correções. Lida e apreciada 

antecipadamente, foi colocada em votação sobre a aprovação ou não. A ata foi aprovada por todos. 
 
 

2) Políticas de Investimentos: a palavra foi passada à Diretora Administrativa Financeiro Juliana, 

que pode apresentar e relatar sobre as ocorrências da Política de Investimentos aprovada em 

Março/2022. A Diretora afirmou que até a presente data, todas as aplicações estão sendo feitas de 

acordo com o apresentado ao Conselho. Relatou que embora tenha havido no mercado uma grande 

flutuação de índices, por conta de vários fatores externos e internos, não havendo necessidade de 

mudança na Política aprovada. Relatou que os relatórios estão sendo postados no site do IPC. Apesar de 

dificuldades mundiais, os resultados tem sido positivos. De acordo com os estudos financeiros 

apresentados pela contratada Crédito & Mercado, o patrimônio do IPC irá compor o pagamento futuro dos 

aposentados do IPC. Estes relatórios também estão apresentados no site do IPC. Sobre os repasses 

financeiros não há atrasos, sendo que as contribuições patronais e servidores estão em dia.  
 

O conselheiro Jhawa sugeriu que o relatório apresentado ao Conselho Fiscal seja trazido e apresentado 

ao Conselho Administrativo. A sugestão foi devidamente acolhida por todos sem objeção.  
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Nesse sentido ficou decidido que o relatório será enviado periodicamente por meio de email e o informe 

de envio será colocado no grupo de “whatsapp” do Conselho. As possíveis dúvidas e discussões sobre o 

relatório poderão ser dirimidas inclusive com a convocação do Conselho Fiscal. 
 

3) Orçamento da Taxa Administrativa, Fundo Financeiro e Previdenciário Demonstrativo 
Financeiro e Contábil – Relatório do 1° Semestre: Sobre o assunto foi convidado o servidor Paulo 

Henrique, Contador Previdenciário do IPC, membro do Comitê de Investimentos para apresentar os 

dados referentes ao assunto. O servidor apresentou os dados do Fundo Financeiro. Considerando que 

este fundo é integralmente suportado pela Prefeitura, podemos afirmar que não houve atrasos. Sobre 

este fundo podemos ressaltar o repasse para o pagamento do abono do início do ano e a despesa com o 

Comprev na ordem de 30 mil.  

 

  
 

 

 

 

Neste ponto o conselheiro Jhawa questionou sobre o impacto das pensões neste período de pandemia, 

se houve alterações. A conselheira Patrícia, seguindo o questionamento, afirmou que o dado seria 

importante para, principalmente, possíveis intervenções da área de Assistência Social, se fosse o caso. 

Paulo explicou que os dados não foram enviados de forma a identificar esta diferença. Por sugestão dos 

conselheiros e por eles aprovada, o Presidente Veloso colocará em pauta a discussão sobre os dados e 

os impactos da pandemia nas pensões. Continuando, sobre o Fundo Previdenciário. 
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O servidor detalhou aos presentes as receitas do IPC em relação ao Fundo Previdenciário, ressaltando 

que a Prefeitura tem cumprido rigorosamente com suas obrigações, inclusive os repasses dos convênios 

tem sido efetuado em dia. 
 

Sobre as despesas do Fundo: 
 

       

 

 
 

O servidor explicou que em relação às perdas apontadas, se tratam de aplicações que no momento estão 

negativas por conta de crise política interna e guerra na Ucrânia, entre outros. Afirmou que a tendência é 

de recuperação do investimento, inclusive neste mês de junho/2022 já fechou positivo, conforme afirma a 

Diretora Juliana. 
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Com as perdas do mercado de renda variável os investimentos foram direcionados para títulos públicos, 

assim, pondera o conselheiro Jhawa que deveríamos direcionar maiores recursos nestes títulos, pois 

seria mais seguro. Sobre o assunto a Diretora Juliana afirmou que as diretrizes e os percentuais de 

investimentos estão seguindo a política de investimentos aprovada, sendo que qualquer mudança deve 

passar por um novo procedimento. Também entende que, embora no momento estas perdas estejam 

sendo visualizadas, a longo prazo os resultados irão se inverter, como podemos observar nos resultados 

de Junho/2022. 
 

Sobre as receitas da Taxa Administrativa, ressaltou que a Prefeitura também tem sido pontual nos 

repasses: 
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Nesse sentido foi apresentando e explicando cada gasto de acordo com a Dotação Orçamentária, os 

presentes puderam entender sobre os gastos administrativos e opinar. 
 

O Presidente agradeceu ao servidor Paulo pela apresentação e perguntou se alguém teria mais alguma 

dúvida a ser sanada. Não havendo foi dada continuidade à reunião. 
 

A conselheira Bianca fez uma observação e requereu ao final, que as reuniões acordadas e agendadas, 

começassem no horário marcado. O Presidente Veloso entendeu o pedido, reforçando aos presentes o 

compromisso com a hora marcada, para não trazer prejuízos profissionais aos membros. 

Por solicitação dos Conselheiros Bianca e Menderson foi colocado em votação e aprovado pela maioria 

que as próximas reuniões serão iniciadas as 09:00 hrs.   

 

 

 

 

Ficam os Conselheiros desde já convocados para a próxima reunião em 08/09/2022 as 09:00 hrs.  
 

Com as devidas considerações, a reunião terminou às 10h45min. Não havendo mais nada a tratar, eu, 

André Luiz Valentim Paulo, lavrei a presente ata e, por ser verdade, assino. 

 

 

5. Fechamento da reunião 

Data 11/08/2022 às 10h45min Relator André Luiz Valentim Paulo 

 

 

 

_________________________________ 

Aglimar Veloso Neto 
Presidente do Conselho 


