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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte às 14h00m, realizada de forma online 

através do google meet, reuniram-se  diretores, membros dos conselhos e convidados da 

ACIP – Associação Capixaba dos Institutos de Previdência, com as presenças de: 

Wilson/IPREVITA; Aldivino/SGPPREV; Hudson/IPACI; Claudomir/IPASIC; José Carlos/IPREVITA; 

José Maria/IPASMA; Loraine/IPREVA; Mariana/IPAJM; Ronan/IPASPEC; Tatiana/IPAMV; 

Carol/IPAJM e Katia/IPAMV. Foi dado início a reunião, secretariada por Katia e presidida 

por Wilson Marques Paz, que relatou a pauta da ordem do dia, sendo: 1) Discussão sobre 

a viabilidade da ACIP organizar/promover lives, definir: datas, temas, representantes, 

palestras e mediadores. 2) Nota recomendatória da ACIP quanto a Lei Complementar nº 

173/2020. 3) XIV Seminário Capixaba de Previdência. 4) Outros assuntos. 1) Quanto a 

viabilidade da ACIP em promover lives, o sr. Wilson informou que o Banco Santander, por 

meio de seu representante, sr. Wellington, recebeu uma proposta para fazer uma live 

sobre investimentos, em parceria com a ACIP.  A srª Tatiana informa que vamos receber 

muitos assédios por parte dos bancos privados e sugere uma consulta sobre a realização 

de lives com esses bancos privados junto ao TCEE ou Secretaria da Previdência. O sr. 

Claudomir opina para que seja consultado os dois órgãos (Secretaria da Previdência e 

TCE). A srª Loraine opina pelo TCE. O sr. Wilson solicita a participação de alguém da 

diretoria para conversar com o TCE. O Sr. Wilson fez uma apresentação sobre a 

visualização do site e do Face da ACIP, em um intervalo de tempo de fevereiro até 1° 

junho: na visualização do site ocorreu um declínio e no facebook ocorreu um aumento na 

quantidade de seguidores. 2) Sobre a nota recomendatória que a ACIP fez quanto a Lei 

Complementar 173/2020, sugeriu-se que seja enviada para os prefeitos e vereadores. No 

entanto ficou acordado para aguardar a regulamentação da Secretaria da Previdência 

para encaminhar às prefeituras e câmaras. 3) Quanto ao Seminário, ficou agendado a 

data de 18 e 19 de novembro/2020 no Parque do China, e será estudado a participação 

de patrocínio de bancos privados portanto, temos que aguardar o andamento da 

pandemia para que possamos confirmar a realização do evento, considerando que 

talvez o público possa a diminuir, sendo mais vantajoso realizar cursos com quantidade de 

pessoas reduzida. 4) Em outros assuntos: o Sr. Wilson diz que precisamos fazer a substituição 

de alguns membros dos conselhos, considerando a saída de Augusto e Cleuzeir de seus 

devidos Institutos, conforme nosso estatuto precisamos substituí-los, assim que seja 

normalizado a pandemia será agendado assembleia para a substituição dos membros. 

Sobre o projeto de Lei que eleva a alíquota para  14%, existem vários municípios que 

ainda não foi aprovado o projeto pela câmara. Sobre a taxa de administração foi feito 

uma proposta pela ANEPREM apresentada em 2018 e agora a ABIPEM também 

apresentou nova proposta. Sobre o projeto de Lei da Prefeitura de Conceição da Barra, o 

TCE solicitou cópia do processo mas a Câmara já aprovou. Sobre a solicitação do instituto 

de Cariacica ou Viana em realizar  um levantamento sobre a realização de perícias 

médicas realizadas pelos institutos, ficou acordado que vamos enviar um questionário por 

e-mail aos institutos. Sobre a solicitação da revista RPPS para indicar um instituto para a 

realização de uma matéria, a srª Carol ficou de ligar para Ileane para tratar do assunto. 

Nada mais havendo a tratar, foi então encerrada a reunião, que vai por mim, Katia 

Laures, secretariada e assinada e Wilson Marques Paz, presidida e assinada. 
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