ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO ADMINISTRATIVO E
FISCAL DA ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 13/09/2019.
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 10horas, no IPAJM, situado
na Av Cesar Hilal, 1345, Santa Lúcia, Vitória/ES, reuniram-se os membros da Diretoria
Executiva: Wilson Marques Paz/IPREVITA, Mariana do Nascimento Gonçalves de
Freitas/IPAJM, Ronan Dalmagro/IPASPEC, Sebastião Antônio Siller/IPSL, Claudomir Oliosi
Tose/IPASIC, José Maria Sperandio Recla/IPASMA e Jobis Caliman Buffon/IPASLI, a qual
contou ainda com a participação de Carol Paixão/IPAJM. Comprovada a presença da
maioria dos membros, foi dado início aos trabalhos, apresentando a pauta da reunião
conforme estabelecido na convocação (OFÍCIO/ACIP Nº 029/2019 - CIRCULAR): 1 Balanço do XIII Seminário Capixaba de Previdência; 2 - Definição de local e data do XIV
Seminário Capixaba de Previdência; 3 - Cursos de Capacitação (CPA-10, Metodologias
Atuariais – com Ênfase na Portaria MF nº 464/2018 e Compensação Previdenciária COMPREV); 4 - Execução do Plano de Ação da ACIP - Mandato 2019-2021; e, 5 - Outros
Assuntos Correlatos. Quanto aos temas abordados foram informados e aprovados o
seguinte: 1) XIII Seminário Capixaba de Previdência: O evento teve aproximadamente
260 participantes, incluindo os membros da diretoria da ACIP, palestrantes e
representantes dos patrocinadores, e teve uma receita de R$ 128.050,00 com uma
despesa de R$ 98.894,27, resultando em um superávit de R$ 29.155,73; 2) XIV
Seminário Capixaba de Previdência: Continuando, ficou definido que será realizado
nos dias 27 e 28 de maio/2020, e a princípio no Hotel Fazenda China Park, em Pedra
Azul, Domingos Martins-ES. Entretanto, com objetivo de negociar valores com o
respectivo hotel, será providenciada uma pesquisa de preços em outros hotéis da
região, bem como junto SESI de Guarapari. 3) Cursos de Capacitação: Metodologias
Atuariais com Ênfase na Portaria n. 464/2018 – Será realizado nos dias 02 e
03/10/2019, no auditório da Amunes e terá como palestrante o Sr. Antônio Mário
Rattes de Oliveira ao custo de R$ 11.000,00. Ficando sob a responsabilidade da ACIP
as despesas com coffee break, impressão e encadernação das apostilas e certificados
e, terá como cortesia da Amunes, o fornecimento de garrafas de café com e sem
açúcar, água mineral e descartáveis. Curso Preparatório para o Exame de Certificação
CPA-10 da ANBIMA – Após levantamento, foi verificado a necessidade de realizá-lo
em duas cidades distintas, uma localizada no norte e outra no sul do estado, que por
disponibilidade de espaço a custo zero, foram escolhidas as cidades de Cachoeiro de
Itapemirim e Linhares. O curso será será realizado nos dias 16, 17 e 18/10/2019 e, terá
como palestrantes os Senhores Ronaldo de Oliveira (Linhares) e Ronaldo Borges da
Fonseca (Cachoeiro de Itapemirim), ao custo de R$ 7.550,00 (cada), ficando sob a
responsabilidade da ACIP as despesas com coffee break, impressão e encadernação
das apostilas e certificados. Os institutos das respectivas cidades ficaram de verificar a
possibilidade de fornecer garrafas de café com e sem açúcar, água mineral e
descartáveis. COMPREV – Compensação Previdenciária – O objetivo é realizar esse
curso no mês de novembro do corrente ano, que por hora não há data e local definido,
pois há necessidade de se fazer um levantamento junto aos Institutos, visando atender
as demandas de cada um destes institutos. 4) Plano de Ação ACIP 2019/2021 - Foi
feito uma análise quanto a sua estratégia e execução, onde verificou a necessidade de
mais empenho dos responsáveis dentro de sua área de atuação, com objetivo de
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alcançar as perspectivas. 5) Outros Assuntos Correlatos - Foi solicitado ao
Secretário Jóbis a possibilidade de atualizar a planilha elaborada pelo mesmo, sobre
as informações e situações de cada Instituto Capixaba, tais como: vigência do CRP, se
há segregação de massa, receita corrente liquida, provisões matemáticas, total de
recursos, dentre outros. Ficou definido que a próxima reunião da Diretoria Executiva da
ACIP será no dia 08/11/2019, na cidade de Aracruz-ES. Nada mais havendo a tratar, foi
então encerrada a reunião, que vai por mim Wilson Marques Paz presidida e assinada.

Wilson Marques Paz
Presidente da ACIP
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