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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 dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez horas, no auditório do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, situado à 

Rua Chafic Murad, 712 – Bento Ferreira – Vitória – ES, reuniram-se os membros da DIRETORIA: 

Wilson Marques Paz – Presidente, Tatiana Prezotti Morelli – Vice Presidente, Loraine Fardin 

Zavarise – Tesoureira, com os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Dirceu Porto de 

Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul, Eliziara Delunardo da Silva da Silva – Conselheira 

Regional da Região Central, Mariana do Nascimento Gonçalves – Conselheira Regional da 

Região Metropolitana e, do CONSELHO FISCAL: Christiani Maria Vieira – Presidente E, Adeval 

Pereira e José Carlos R. Coutinho – Membros Efetivos; tendo ainda a participação da 

convidada Kátia Laures – Secretária da ACIP. Dando início a reunião, o Presidente da ACIP 

convidou a Secretária Kátia Laures para secretariá-lo, em seguida, cumprimentando a todos, 

passou a tratar dos seguintes assuntos: 1) Prestação de contas de eventos realizados pela 

ACIP – Foram apresentados aos participantes os relatórios de prestação de contas quanto ao 

XV Seminário Capixaba, onde foi possível verificar que a ACIP obteve um superávit de receita 

acima da expectativa, totalizando o valor igual a R$ 162.187,07. Em relação ao Curso sobre 

Certificação Profissional RPPS, o relatório também apresentou, até o momento, um superávit 

no valor igual de R$ 1.832,20, onde foi ressaltado que ainda não foram contabilizadas as 

inscrições realizadas pelo Instituto de Cariacica.  2) Escolha de temas para oferecimento de 

cursos aos associados – Quanto a programação de cursos, ficou assim programados e 

organizados: A) Em parceria com BGC LIQUIDEZ, a ACIP realizará no dia 23/08/2022, com 

inscrições gratuitas, um Encontro Educativo com o objetivo de apresentar aos associados os 

cuidados/formalidades necessárias para aquisição, operacionalização, liquidação e 

custódia de títulos públicos. O encontro ocorrerá na Câmara Municipal da Serra/ES, às 10 

Horas. B) Curso sobre o eSocial, que abordará também a EFD-REINF e DCTWEB, tendo como 

data prevista: 14 e 15 de setembro de 2022, local: Auditório do IPAMV (Vitória-ES) e horários: a 

definir; ficando o valor da inscrição da seguinte forma: R$ 500,00 para associado da ACIP e 

R$ 900,00 para não Associados. C) Curso sobre a Nova Lei de Licitação, que terá como data 

prevista:  18 e 19 de outubro de 2022, local: Auditório do IPAMV (Vitória-ES), horários: a definir; 

ficando o valor da inscrição da seguinte forma: R$ 350,00 para Associados da ACIP e R$ 

700,00 para não associados. D) Em parceria com a Secretaria de Previdência Social/Ministério 

do Trabalho e Previdência, a ACIP realizará o II Encontro Previdenciário, com o objetivo de 

detalhar, ponto a ponto, a Portaria MTP nº 1467/2022, ficando definido que o encontro 

ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro de 2022, no Auditório do Banco do Brasil ou Banestes – 

a confirmar, horários: a definir, inscrições gratuitas. Foi ressaltado, que os palestrantes serão: 

Allex Albert Rodrigues, Gustavo Lopes e Delúblio Gomes - todos da Secretaria de Previdência, 

e que as despesas com hospedagem e alimentação dos mesmos ficarão sob a 

responsabilidade da ACIP. Foi sugerido ainda, que no dia 29 – pela manhã, o banco 

escolhido faça uma apresentação sobre o cenário econômico atual e as oportunidades de 

investimentos pelos RPPS. E) Em parceria com a ABCPREV, a ACIP realizará o 2º Curso 

Preparatório para Nova Certificação RPPS, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 

2022, local: Município de Linhares/ES, ficando a definir os horários e valores de inscrições. 3) 

Visitas in loco aos Institutos associados – Em razão do tema já ter sido debatido na última 

reunião, na ocasião não houve deliberação. 4) Instituição de comissão para tratar da 
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reformulação do Estatuto Social da ACIP, incluindo a criação do regimento eleitoral – 

Buscando se organizar para as Eleições ACIP 2023, foi demonstrado a necessidade urgente 

de reformular o Estatuto Social da ACIP, bem como da criação de um regimento eleitoral. 

Diante disso, foi instituída uma comissão responsável para tal demanda, ficando formada 

pelos seguintes membros: Mariana do Nascimento Gonçalves, Loraine Fardin Zavarise e 

Tatiana Prezotti Morelli. 5) Outros assuntos correlatos – Foi feita uma apresentação prévia do 

novo site da ACIP, que ainda continua sendo atualizado, ainda sem data para entrar no ar. A 

Conselheira Mariana sugeriu que seja inserido no site um espaço para que os institutos 

possam divulgar artigos e pareceres com temas de interesse dos associados. Finalizando, 

ficou definido que a próxima reunião ocorrerá no dia 01/09/2022, às 14 horas de forma online 

e que a Assembleia Geral ocorrerá no dia 14/12/2022 em horário e local a definir. Por fim, 

considerando que no mês de novembro haverá os eventos da ABIPEM e ANEPREM, bem 

como o início da copa do mundo de futebol, a ACIP não realizará eventos de grande 

proporção, podendo então, durante o decorrer do ano, haver apresentações por instituições 

bancárias, sem custos para a ACIP. 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 


