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Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte às 15h00m, 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; Loraine/IPREVA; 

Mariana/IPAJM; Ronan/IPASPEC; Carol/IPAJM e Katia/IPAMV. Foi dado início a reunião 

secretariada e presidida por Wilson Marques Paz, que relatou a pauta da ordem do dia, 

sendo: 1) Discussão sobre a decisão do Tribunal de Contas quanto ao pedido de 

prorrogação do prazo de encaminhamento em meio digital dos processos de atos 

concessórios sujeitos a registro. 2) XIV Seminário Capixaba. 3) Prestação de contas do 

exercício de 2020 (até junho). 4) Substituição dos membros da diretoria executiva da ACIP. 

5) Apresentação do levantamento quanto a viabilidade de criar um consórcio para a 

realização de perícias médicas em relação aos processos de aposentadoria por invalidez. 

6) Calendário de reuniões.   1) Quanto a decisão do TCE sobre o pedido de prorrogação 

de prazo, o sr. Wilson se diz por satisfeito com a solicitação do TCE pedir uma reunião para 

ouvir os gestores de RPPS através da ACIP, mas infelizmente a solicitação de prorrogação 

do prazo não foi atendido pelo TCE, o sr. Wilson informa ainda que foi enviado aos grupos 

de whatsapp o ofício encaminhado ao TCE e a resposta negativa. Solicita ainda aos 

presentes na reunião que se posicionem sobre a decisão do TCE. A srª Loraine disse que no 

IPREVA já estão trabalhando com o scaner dos documentos, colocando no sistema, que 

dá trabalho, mas sem dificuldades. A srª Mariana diz que o trabalho que a ACIP fez foi 

satisfatório, mas que o TCE já estava com a decisão tomada, pois eles estão em home 

office e isso facilita para eles, só faltou um pouquinho de sensibilidade, já que os institutos 

não conseguem atender rápido esta demanda. 2) Sobre o seminário, agendado para os 

dias 18 e 19 de novembro, o sr. Wilson informou que a ABIPEM e ANEPREM até a presente 

data estão mantendo as datas dos eventos presenciais e que devemos aguardar mais um 

mês para a definição da realização do nosso evento. A srª Loraine acha melhor não 

assumirmos esse risco em colocar várias pessoas dentro do hotel. O Sr. Wilson relata que 

devemos fazer outras formas de cursos, pois recebemos anuidade dos RGPPS e temos que 

fazer algo para atualizar os institutos. O sr. Aldivino opina em cursos como exemplo: 

reversão, readaptação, dentre outros cursos online. O sr. Wilson vai fazer um orçamento 

com cursos online com os temas: compensação previdenciária, readaptação, dentre 

outros. Os cursos sobre investimentos já estão sendo bastante abordados pela ABIPEM. 3) 

sobre prestação de contas, o sr. Wilson apresentou os demonstrativos de receitas e 

despesas até junho. Explicou a situação dos fundos de investimentos terem tido uma 

redução, em consequência da pandemia. 4) Sobre a substituição de membros da 

diretoria, o sr. Wilson explica que até o momento não registramos a ata, pois no momento 

em que iríamos registrar houve mais trocas e precisamos marcar uma assembleia geral 

para confecção de nova ata e registro, disse também que temos mais dois membros que 

deverão ser substituídos. 5) Quanto a criação de um consórcio para realização de perícias 

médicas, o sr. Wilson apresentou a planilha com a pesquisa realizada nos institutos, mas 

nem todos responderam, dificultando a conclusão da pesquisa. O sr. Aldivino relata que 

os institutos pequenos tem muita dificuldade em fazer as perícias médicas e se 

conseguirem esse consórcio vai resolver o problema de muitos institutos. O sr. Wilson 
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solicita a Katia que envie o questionário  novamente aos institutos que não responderam 

para então fazemos a finalização da pesquisa. 6) Sobre o calendário de reuniões, foi 

definido que teremos reunião 01 (uma) vez por mês, na segunda sexta-feira do mês 

sempre às 15:00hrs, o oSr. Wilson ficou responsável em fazer um rascunhos com as datas e 

encaminhar aos diretores e membros. Em assuntos diversos, o sr. Wilson agradece ao sr. 

Paulo pela live apresentada na ABIPEM, disse ainda que agora a ACIP tem cadeira na 

ABIPEM, ele faz parte da diretoria da ABIPEM e que teve que deixar a ANEPREM, mas que 

o sr. Paulo continua representando a ACIP na ANEPREM. Nada mais havendo a tratar, foi 

então encerrada a reunião, que vai por mim, Wilson Marques Paz, secretariada e 

assinada. 

 

         

_________________________ 

Wilson Marques Paz 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


