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VII Seminário Capixaba
de Previdência

N

os dias 16 a 17 de maio de 2013, a
A C I P, A s s o c i a ç ã o C a p i x a b a d e
Institutos de Previdência, realizou o VII
Seminário Capixaba de Previdência, com o
tema “Nova Gestão, Novos Rumos”. O
Seminário foi realizado no Hotel Fazenda
Flamboyant, em Guarapari, para 250
participantes, entre gestores previdenciários e
servidores públicos de Regimes Próprios de
Previdência Social – RPPS e Prefeituras,
autoridades, palestrantes de renome,
representantes do Ministério da Previdência
Social e as instituições financeiras Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e Banestes.
-

O vice-prefeito de Guarapari, Gabriel Costa,
agradeceu pela escolha do Município para
sediar o evento e elogiou a iniciativa da ACIP
em proporcionar capacitação para o público do
seminário. ‘’É importante abrir espaço para
debates com os gestores dos institutos de
previdência e os servidores de Regimes
Próprios, pois eles possuem uma dinâmica
própria, extremamente técnica e devem ter
uma preocupação contínua com os segurados
e com o equilíbrio financeiro e atuarial. A não
implementação deste equilíbrio financeiro e
atuarial dos regimes de previdência dos
servidores públicos poderá se refletir, dentro de
alguns anos, em um desequilíbrio nas contas
públicas dos entes federativos, ocasionado
pelo crescimento contínuo das despesas com
pessoal, comprometendo a capacidade de
efetivação de outras políticas de interesse dos
cidadãos, tais como saúde, educação,
segurança, dentre outras, e conduzindo à
necessidade de reformas previdenciárias que
ameaçarão os direitos dos servidores’’,
declarou.

‘’Com este evento, mais uma vez, a ACIP
cumpre seu objetivo de levar aos gestores
previdenciários e servidores dos RPPS as
orientações vigentes do Ministério da
Previdência Social e do Tribunal de Contas do
Estado na busca de uma legal e eficiente
gestão’’,
disse o então presidente da
ACIP e organizador do Seminário, José
Augusto Ferreira de Carvalho (foto acima).

NOVA GESTÃO, NOVOS RUMOS
Ainda durante o VII Seminário Capixaba de
Previdência, a nova diretoria da ACIP para a
gestão 2013/2016, foi eleita, em Assembleia
Ordinária. MAIS DETALHES , NA PÁG. 2.

Participantes da mesa de abertura
Compuseram a mesa de abertura, o
presidente da AEPREMEG – Associação de
Entidades de Previdência dos Municípios do
Estado do Rio de Janeiro, Evandro Antônio
da Silva; o presidente da A B I P E M –
Associação Brasileira de Instituições de
Previdência de Estados e Municípios, Valter
Morigi; o Conselheiro e Corregedor Geral do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo - TCE-ES, Domingos Augusto Taufner;
o vice-prefeito de Guarapari, Gabriel Costa;
o presidente da ACIP e presidente do Insti-

tuto de Previdência de Guarapari, José
Augusto Ferreira de Carvalho; a presidente
da APEPREM - Associação Paulista de
Entidades de Previdência, Lúcia Helena Vieira;
o diretor Administrativo e Financeiro do IPAMV
e tesoureiro da ANEPREM - Associação
Nacional de Entidades de Previdência dos
Estados e Municípios, Herickson Rubim
Rangel; e o presidente do IPAJM - Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do
Espírito Santo, José Elias do Nascimento
Marçal.

Palestrantes do Seminário
Apresentaram-se ao público a escritora e
procuradora aposentada do Município de
São Paulo, Magadar Rosália Costa Briguet; o
consultor da Crédito & Mercado, Ronaldo
Borges da Fonseca de Oliveira; o diretor
Técnico do IPAJM, Alexandre Wernersbach
Neves; e o diretor Administrativo e
Financeiro do I PA M V e tesoureiro da
A N E P R E M – Associação Nacional de
Entidades de Previdência dos Estados e

Municípios, Herickson Rubim Rangel. Eles
ministraram palestras sobre Benefícios
Previdenciários, Alternativas de Investimentos
que podem ser usadas pelos RPPS para bater
a meta atuarial, e a Previdência
Complementar.Também foi apresentada uma
Proposta do Ministério da Previdência de
Certificação de Qualidade para Modernização
dos RPPS, que visa estimular as boas práticas
de gestão. CONFIRA FOTOS. PÁG.2.

VEJA FOTOS DOS PARTICIPANTES
NAS PÁG. 3 E 4
CONFIRA FOTOS DOS GANHADORES
DE BRINDES NA PÁG.5
COBERTURA DE MÍDIA. PÁG. 6

Nova
Novadiretoria
diretoriaACIP
Acip
O maior desafio da nova diretoria da Acip será
promover uma análise conjunta das políticas
de investimentos para os recursos dos
Regimes Próprios, de modo que se possa
assegurar a capitalização dos fundos
previdenciários, tornando-os suficientes para
garantir que no futuro não faltem recursos para
o pagamento dos benefícios de aposentadoria
e pensões aos servidores vinculados aos
regimes previdenciários, evitando assim, que a
população arque com esta conta.

Palestrantes

Mesa Redonda

Magadar Briguet

A nova presidente, Tatiana Prezotti Morelli (foto
abaixo), disse que seu propósito é dar
continuidade à excelência dos trabalhos
d e s e n v o l v i d o s p e l a g e s t ã o a n t e r i o r,
proporcionando continuamente o
aprimoramento e aperfeiçoamento técnico e
administrativo dos gestores, servidores e
conselheiros dos R P P S , por meio do
intercâmbio de experiências e da promoção de
projetos que visem o desenvolvimento
institucional e local.

Palestrantes de instituições financeiras
trataram das alternativas de investimentos com
a redução da taxa de juros e busca da meta
atuarial

Domingos Taufner

Palestrou sobre Atualidades na Concessão de
Benefícios Previdenciários e esclareceu
dúvidas formuladas pelos RPPS.

Herickson Rubim Rangel

“É imprescindível que os gestores de RPPS
estejam atentos para a necessidade de
redução dos passivos e para a boa
administração dos ativos, de modo que
possam maximizar os recursos disponíveis e
garantir a sustentabilidade do regime. A
atuação da A C I P na condução dessa
discussão no âmbito do Estado do Espírito
Santo é fundamental”, afirma Prezotti.
‘’Cada vez mais, o cenário econômico obriga
os gestores de RPPS a terem o claro
entendimento dos objetivos e das restrições
relativas aos investimentos dos ativos dos
institutos e a definirem critérios objetivos para a
avaliação das oportunidades de
investimentos”, complementa.

Da esquerda para a direita: Aldivino Antunes
Pinto - São Gabriel da Palha; Ademar Pereira
Lima Júnior - Conceição da Barra; José
Augusto Ferreira de Carvalho - Guarapari-ES;
Tatiana Prezotti Morelli - Vitória-ES; Wilson
Marques Paz - Itapemirim; Silvério Guzzo Fundão; Sebastião Antônio Siller - Santa
Leopoldina; Sebastião Pereira Pacheco Guaçuí; Adeval Irineu Pereira - Domingos
Martins e Shirlene Pires Mesquita - Cariacica.

Falou ao público sobre Gestão e Fiscalização
dos RPPS, na visão do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo- TCE-ES.

Narlon Gutierre

Explicou aos participantes do seminário a
Proposta de Certificação de Qualidade da
Gestão dos RPPS do MPS.

Alexandre Wernersbach
Transmitiu informações sobre a Previdência
Complementar para os servidores do Espírito
Santo.

Ministrou palestras sobre Parcelamentos de
débitos com os RPPS: Novas regras da Portaria
MPS nº 21/2013 e utilização do aplicativo
CADPREV, e Demonstrativo de Informações
Previdenciárias e Repasses - DIPR: Principais
inovações.

Participantes do Seminário

Participantes do Seminário

Sorteio de brindes

José Augusto, Tatiana, Narlon e
representantes dos Bancos
entregaram brindes para os
participantes do Seminário.
A ACIP-ES agradece ao Banco do
Brasil, à Caixa Econômica Federal
ao Banestes e à ABIPEM pelas
parcerias nesta VII Edição do
Seminário Capixaba de
Previdência. Também agradece as
presenças dos gestores dos
institutos de Previdência, dos
RPPS e da mídia.

Cobertura de mídia

A TV Guarapari enviou equipe para cobrir o VII
Seminário da Acip e entrevistou Augusto
Ferreira de Carvalho, Magadar Briguet e um
dos participantes, sobre a importância do
evento. Assista a matéria no site da TV,
h t t p : / / w w w. t v g u a r a p a r i . c o m / o u n o
http://migre.me/fj4Rx.

O seminário consta no site e nas redes sociais
da ANEPREM, Twitter e Facebook e no
Informativo Infoprem. Os sites de notícias de
Guarapari, Folha da Cidade, Guarapari Virtual,
Guarapari Web e o Blog Previdência Já
também publicaram informações sobre o
evento.

Já a ABIPEM publicou em seu site e Facebook a
cobertura e fotos do evento.
Os sites do Governo da Paraíba, IPREVITA e
Agora News MK citaram em notas. A Revista
RPPS do Brasil publicará em sua próxima
edição.
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ACIP-ES - Associação Capixaba dos Institutos de
Previdência do Espírito Santo
Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória-ES
www.acip-es.org.br
Tel.: (27) 3025-4026

Diretoria Executiva
Presidente: Tatiana Prezotti Morelli (Vitória)
Vice-presidente:Jose Augusto Ferreira de Carvalho
(Guarapari)
Secretária Geral: Wilson Marques Paz (Itapemirim)
Tesoureiro: Silverio Guzzo (Fundão)
Conselheiros: Aldivino Antunes Pinto (São Gabriel da
Palha), Sebastião Antonio Siller (Santa Leopoldina),
Sebastião Pereira Pacheco (Guaçuí), Adeval Irineu
Pereira (Domingos Martins) , Shirlene Pires Mesquita
(Cariacica) e Ademar Pereira Lima Junior (Conceição
da Barra)

Até o próximo seminário da ACIP-ES, em 2014.
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(27) 9955-3107
Diagramação
Letice Ramos
(27)9227-1275
Distribuição gratuita
Via e-mail

