ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL
DA ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA REALIZADA EM
17/05/2019.
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove às 10horas, na sala da presidência
do IPAMV, situado à Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória/ES, reuniram-se: Wilson
Marques Paz/IPREVITA, Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas/IPAJM, José Carlos
Rodrigues Coutinho/IPREVITA, Sebastião Antônio Siller/IPSL, Paulo Fernando Mignone/IPVV,
Claudomir Oliosi Tose/IPASIC, Cleuzei Miranda Smarzaro/IPACI, José Maria Sperandio
Recla/IPASMA e Hudson Dessaune/IPACI. Foi dado início a primeira reunião da nova diretoria e
conselhos, presidida pelo sr. Wilson e tendo como objetivo discutir as diretrizes, prioridades,
metas e condições a serem tomadas no plano de ação 2019-2021 e também discutir o
planejamento para o XIII Seminário Capixaba de Previdência. Foram convidados para a reunião
os prestadores de serviço da ACIP, estando presentes: o sr. Gabriel, da manutenção do site e o
sr. Marlon representando a empresa de contabilidade e Katia Laures, secretária da ACIP. Foi
solicitado ao sr. Gabriel um orçamento para novo layout para o site, sendo aprovado por todos
uma nova “cara” para o site da ACIP ser mais produtivo e para melhor visualização dos RPPS.
Foi solicitado ao Sr. Marlon para que nas próximas prestações de contas seja apresentado algo
mais claro, mais transparente e menos técnico para inserir no site. O sr. Wilson propôs uma
contratação de uma assessoria de comunicação para elaborar e divulgar notícias, eventos, etc,
e inserir no site, portanto aguardamos uma proposta da srª Carol. Referente ao Seminário ficou
acordado a data de 08 e 09 de agosto no Parque do China. Foi criada uma comissão, não
remunerada, para tratar da realização do XIII Seminário, sendo composta por: Tatiana Prezotti,
José Augusto Carvalho, Loraine Fardim, Wilson Marques e Katia Laures. Considerando que não
houve quórum suficiente para as deliberações do plano de ação 2019-2021 foi agendado a
próxima reunião de diretoria e visita técnica no parque do China no dia 28/05 às 10:00hrs. Nada
mais havendo a tratar, foi então encerrada a reunião, que vai por mim Wilson Marques Paz
presidida e assinada.
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