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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO ADMINISTRATIVO E 

FISCAL DA ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA 

REALIZADA EM 12/11/2019. 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove às 10horas, no auditório do 

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, Sebastião Antônio Siller/IPSL, Claudomir Oliosi Tose/IPASIC, José 

Maria Sperandio Recla/IPASMA, Jobis Caliman Buffon/IPASLI, Hudson Dessaune da 

Silva/IPACI, Tatiana Prezotti Morelli/IPAMV, Loraine Fardin Zavarise/IPREVA e Paulo 

Fernando Mignone/IPVV contando ainda com a participação de Carol Paixão/IPAJM. Foi 

dado início a reunião, apresentando a pauta conforme estabelecido na convocação 

(OFÍCIO/ACIP Nº 034/2019 - CIRCULAR): 1 – Definir data e local para realização da 

assembleia geral; 2 - Discussão sobre a Reforma da Previdência e seus Impactos nos 

Municípios; 3 - Realizações de Cursos de Capacitação (Comprev, Reforma da Previdência 

e Readaptação do Servidor); 4 - Prestações de Contas dos Cursos: Metodologias Atuarias 

e CPA-10; 5 - Execução do Plano de Ação da ACIP - Mandato 2019-2021 e 6 - Outros 

assuntos correlatos.  1- Quanto a realização da assembleia geral, ocorrerá no dia 13 de 

dezembro de 2019, no auditório do IPAMV – Instituto de Previdência e Assistência do 

Município de Vitória, no horário compreendido das 10 às 13 horas, com objetivo de 

escolher o substituto da Conselheira Regional da Região Central – Zu-Landa de Santos da 

Rós Malacarne. Ficou definida também, a apresentação de duas palestras, sendo: uma 

sobre Investimentos e outra sobre Previdência Complementar, que serão apresentadas por 

Daniel Maeda (Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM) e 

Alexandre Wernersbach Neves (Diretor Presidente da PREVES – Fundo de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo), a confirmar. 2- Quanto ao tema Reforma da 

Previdência, foi criada uma Comissão Especial, onde Loraine Fardin Zavarise (IPREVA), 

Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas (IPAJM), Paulo Fernando Mignone (IPVV), 

Rosimara Cardoso (IPASIC) e Tatiana Prezotti Morelli (IPAMV), foram os indicados. A 

comissão ora criada deverá traçar um plano de ação com objetivo de orientar os 

associados no que tange a cursos de capacitação e disponibilidade de minutas de projetos 

de lei, bem como buscar parcerias junto ao Tribunal de Contas e Amunes para 

cumprimento da Emenda Constitucional (Reforma da Previdência). Por fim, a Presidente 

do IPAMV – Tatiana Prezotti, informou que disponibilizará a todos os associados as 

minutas de Projetos Leis já elaboradas pelo IPAMV. 3- Em relação aos cursos, informamos 

separadamente: * COMPREV – Compensação Previdenciária – Foi apresentado aos 

presentes o resultado do levantamento da situação atual de cada RPPS, o qual terá como 

objetivo orientar o gestor na apresentação do curso. Foi apresentada ainda, a proposta de 

preço da empresa SERCONPREV e, em razão da ABCPREV não ter apresentado ainda 

sua proposta, a definição da data e local para aplicação do referido cursos ficou 

prejudicada. * Reforma da Previdência – Com ênfase da PEC nº 06/2019 – Foi 

encaminhada solicitação de proposta de preços as empresas ABCPREV e BRUNO 

MARTINS – ADVOCACIA E CONSULTORIA. Entretanto, até a data da reunião somente a 

empresa BRUNO MARTINS tinha apresentado sua proposta, ficando assim, prejudicado a 

definição da data e local para realização do presente curso; * Readaptação do Servidor 

Público – Com ênfase na PEC nº 06/2019 – Também foi encaminhada solicitação de 

proposta de preços às empresas ABCPREV e BRUNO MARTINS – ADVOCACIA E 

CONSULTORIA, bem como à SERCONPREV. Entretanto, até a data da reunião somente 
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a empresa BRUNO MARTINS tinha apresentado sua proposta, ficando assim, prejudicada 

também, a definição da data e local para realização do presente curso; 4- Passando para a 

prestação de contas dos cursos já realizados pela ACIP, foram apresentadas aos 

presentes as receitas e despesas de cada curso, ficando evidenciado que a ACIP, na 

soma de todos os cursos, não vem tendo prejuízos financeiros. Na oportunidade, foi 

apresentado ainda, o resultado da avaliação, pelos participantes, de cada curso, onde ficou 

demonstrado que ACIP está no caminho certo, ou seja, procurando capacitar cada vez 

mais seus associados. 5- Já sobre o Plano de Ação ACIP 2019/2021, foi feita uma análise 

breve quanto à sua estratégia e execução, onde se verificou que os objetivos vêm sendo 

alcançados. 6- Encerrando, dentre outros assuntos, foram dados alguns informes gerais, a 

saber: 1) Encaminhamento de ofício ao TCEES sobre a tramitação de processo de registro 

de aposentadoria ou concessão de pensão previdenciária junto ao TCEES com direito a 

compensação previdenciária; 2) Encaminhamento de minuta de ofício à AMUNES para em 

conjunto com ACIP solicitar a Secretaria de Previdência Social, ao Presidente do INSS e a 

Gerência Executiva do INSS em Vitória, informações sobre a compensação Previdenciária 

a ser concedia pelo INSS e a Compensação a ser concedida pelos RPPS ao INSS; 3) 

Sugestão da ACIP para o evento do TCEES com os gestores, técnicos dos RPPS, 

Controle Interno, e com os Membros do Controle Social (Conselhos Administrativos e 

Fiscal e Comitê de Investimentos) que está previsto para acontecer no dia 29/11/2019; 4) 

8º Congresso Gestão das Cidades da AMUNES que será realizado nos dias 27 e 

28/11/2019 em Vila Velha; 5) Curso sobre a Nova Previdência que o Instituto Brasileiro de 

Direto Previdenciário – IBDP estará promovendo no dia 20/11/19 em Cachoeiro de 

Itapemirim; 5) Convite da OAB-ES para participar da Reunião Ordinária da Comissão de 

Direito Previdenciário que acontecerá no dia 29/11/2019; e, 6) Convite para participar do 2º 

Festival Previdenciário de Verão – Guarapari/ES, que está sendo promovido pelo Instituto 

Técnico e Cientifico Tatiana Fiore dÀlmeida, em parceria com a OAB/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 

 

 


