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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, através do 

aplicativo GOOGLE MET, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – 

Presidente, Tatiana Prezotti – Vice-presidente, Loraine Fardin Zavarise – Tesoureira e Anderson 

Pezzin - Secretário, com os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Mariana do 

Nascimento Gonçalves – Conselheira Regional da Região Metropolitana, Ronan Dalmagro – 

Conselheiro Regional da Região Norte, Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da 

Região Sul e do CONSELHO FISCAL: Alex da Silva Moura, Christiani Maria Vieira e José Carlos R. 

Coutinho; tendo ainda a participação da convidada Kátia Laures – Secretária da ACIP. 

Dando início a reunião, o Presidente da ACIP convidou a Secretária da ACIP para secretariar 

a reunião. Em seguida, cumprimentando a todos, apresentou os seguintes assuntos com a 

pauta do dia: 1) Prestação de contas. 2) 9º Congresso de Conselheiros da ABIPEM. 3) Pedidos 

de Lives (BB, Banestes e Safra). 4) Outros assuntos correlatos.  Seguindo a pauta da reunião: 1) 

Prestação de contas - o Senhor Wilson fez uma apresentação do balancete de setembro e 

do demonstrativo financeiro. Nada sendo questionado seguiu a ordem do dia. 2) 9º 

Congresso de Conselheiros da ABIPEM – O senhor Wilson apresentou alguns informes sobre o 

evento e solicitou aos presentes que levem o máximo possível de conselheiros de seus 

institutos, informou que será disponibilizado uma sala para o TCEES prestar algumas 

informações para os institutos e considerando ainda que não tivemos uma posse oficial dos 

novos membros da diretoria 2021/2023, o sr. Wilson solicita a todos opiniões sobre a posse ser 

no evento da ABIPEM. Com a aprovação de todos ficou decidido que a posse oficial será no 

9º Congresso de conselheiros promovido pela ABIPEM em parceria com ACIP, o evento 

agendado para os dias 15 a 17 de dezembro acontecerá no Centro de Convenções de 

Vitória. Uma sugestão é que o Sr. Augusto seja o nome indicado para entrega dos termos de 

posse da nova diretoria. Após aprovado por todos, o sr. Wilson vai convidar o sr. Augusto para 

o evento. Loraine perguntou sobre as inscrições: se será direto pelo site da ABIPEM ou da 

ACIP. O sr. Wilson ficou de verificar sobre o assunto, mas que a organização principal será por 

conta da ABIPEM. Loraine ainda solicita um cronograma de horário e data sobre a posse, 

para todos se organizarem. 3) Pedidos de lives (BB, Banestes e Safra) – o senhor Wilson disse a 

todos que foi recebido emails do Banco Safra, Banestes e BB sobre a participação em lives 

em conjunto com a ACIP, portanto solicita a todos opinião sobre os bancos citados. O sr. 

Anderson sugere o Banco do Nordeste e informa que estão pretendendo patrocinar próximos 

eventos da ACIP. O sr. Wilson vai verificar se a CEF também tem interesse em participar das 

lives , a sugestão é um tempo de meia hora para cada banco. Loraine pergunta se existe 

uma contrapartida. O sr. Wilson informa que não, pois como é online não pretende cobrar 

pelas inscrições. No entanto, todos concordam em não cobrar inscrição. 4) Outros Assuntos – 

Sobre o curso do esocial que vai acontecer no próximo dia 04 e 05 de novembro, o sr. Wilson 

informa que até o momento estão inscritos 28 pessoas. Sobre a resposta do ofício enviado a 

Secretaria da Previdência que solicita que seja desconsiderada a informação do SICONFI 

quanto aos dados necessários para apurar a SUFICIÊNCIA FINANCEIRA e considerada a 

informação publicada pelos municípios nos portais da transparência, ou os dados 

apresentados pelos RPPS´s por meio do DIPR via CADPREV, o sr. Wilson informa que 

infelizmente não tivemos êxito na solicitação, mas deixa registrado o agradecimento a 

Rosimara do Instituto de Iconha, pois foi ela quem nos ajudou a elaborar o ofício 

encaminhado à secretaria. Sobre o evento que ocorreu em Guaçui (Encontro de Prefeitos) o 

sr. Wilson agradece a Loraine e ao Hudson por representar a ACIP nesse importante evento. 

Loraine informa que a reunião foi muito boa e bem aproveitada. O sr. Wilson informou que na 

próxima sexta feira acontecerá a reunião com a AMUNES, TCE e ACIP, onde será abordada a 

situação do desequilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS e analisar outras medidas de 

equacionamento do déficit atuarial, bem como buscar formação de parcerias visando o 

bem comum a curto, médio e longo prazo, além de questionar as leis que autoriza o ingresso 

de municípios no Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM Polo Sul. Terminando, o senhor 
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Wilson informa que no dia 10 de novembro acontecerá um curso no TCE sobre diretrizes 

imediata para Gestão Eficiente dos RPPS e solicita a srª Tatiana a participar pois estará no 

evento da ABIPEM em Goiânia.  Não havendo mais nada a tratar, foi então encerrada a 

reunião, que vai por mim, Kátia Laures secretariada e assinada, juntamente com o presidente 

da ACIP. 
           

    
________________________   ________________________ 

Wilson Marques Paz             Katia Laures 

                                       Presidente 


