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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS 

INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP 

 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, através do 

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

Presidente e Loraine Fardin Zavarise – Tesoureira, com os membros do CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Mariana do Nascimento Gonçalves – Conselheira Regional da 

Região Metropolitana e Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região Norte; e, 

do CONSELHO FISCAL: Hudson Dessaune – Membro Suplente e Aldivino Antunes Pinto – 

Membro Suplente; tendo ainda a participação dos seguintes CONVIDADOS: Carolina 

Paixão Emery – Assessora de Comunicação da ACIP, José Carlos Rodrigues Coutinho – 

Diretor Previdenciário do IPREVITA e 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) Pesquisa Educacional. 2) Valor da Anuidade 2021. 3) XIV Seminário 

Capixaba de Previdência. 4) Substituição de Membros da Diretoria Executiva da ACIP - 

Mandato 2019/2021. 5) Minuta do Regulamento Eleitoral. E, 6) Proposta de Alteração do 

Estatuto da ACIP.  Seguindo a pauta da reunião: 1) Pesquisa Educacional - o Senhor Wilson 

informou aos presentes sobre a pesquisa que a ACIP em parceria com ABCPREV 

encaminhou a todos os RPPS`s com a finalidade de elaborar um planejamento de cursos 

para 2021, ressaltando que o curso com a Prof.ª Diana – que foi adiado em novembro em 

razão da pandemia, será realizado ainda ano, de preferência no mês de julho, uma vez 

que as passagens áreas já foram adquiridas, onde o cancelamento trará prejuízos 

financeiros para ACIP, bem como os livros que serão distribuídos no momento da inscrição 

que já foram adquiridos. 2) Valor da Anuidade 2021 – pelo Presidente Wilson, que devido o 

momento atual da economia em razão da pandemia do Coronavirus, sugeriu da 

possibilidade da ACIP em manter o valor da Anuidade de associado da ACIP, ou seja,  R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Após discussão, foi por todos os presentes, de forma 

unânime, favoráveis a manutenção do respectivo valor da anuidade, a qual será 

encaminhada e cobrada até o final do mês de março/2021. 3) XIV Seminário Capixaba 

de Previdência – Também pelo Presidente Wilson, que devido o momento atual do estado 

e do país em relação ao problema da pandemia do Coronavirus,  disse vê como muita 

preocupação a realização do evento no mês de maio do corrente ano, sugerindo que o 

mesmo fosse transferido para o mês de agosto do mesmo ano.   Após discussão, foi por 

todos os presentes, de forma unânime, favoráveis a alteração da data de realização do 

evento. Com a palavra o Senhor José Carlos lembrou que este ano, o evento da ACIP 

deverá haver um maior de número de patrocinadores (instituições financeiras), em vista 

da decisão do Tribunal de Contas ter liberado os RPPS aplicarem seus recursos junto aos 

bancos privados. Também com a palavra, o senhor Aldivino orientou para que a ACIP 

realize cursos antes do evento em agosto. 4) Substituição de Membros da Diretoria 

Executiva da ACIP - Mandato 2019/2021 – o Senhor Wilson, muito preocupado, informou 
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aos presentes que muitos dos membros da Diretoria Executiva da ACIP já estão afastado 

da direção do seu respectivo Instituto e que na forma estabelecida no Estatuto perderam 

seu mandato junto a ACIP. Após discussão, ficou definido que não ocorrerá substituição 

dos membros que perderam seus mandatos e sim, tendo em vista que o mandato da 

atual Diretoria Executiva se encerra no próximo dia 16 de maio, antecipar as eleições para 

escolha da Diretoria Executiva da ACIP – Mandato 2021/2023. Entretanto, nesse intervalo 

será realizada uma assembléia geral para conhecimento dessa decisão, bem como para 

informação de como participar das eleições ACIP 2021. 5) Minuta do Regulamento 

Eleitoral - foi apresentada pelo Presidente Wilson uma minuta do regulamento eleitoral, 

mas em razão da pandemia do Coronavirus e pouco tempo antes da realização das 

eleições ACIP 2021, ficou decidido por todos que na eleição deste será utilizado a mesma 

forma e regras da última eleição. 6) Proposta de Alteração do Estatuto da ACIP, o 

Presidente Wilson, também disse que, por apresentar vícios, há necessidade de reformular 

o Estatuto da ACIP. Entretanto, em razão da pandemia do Coronavirus deixará para a 

nova Diretoria Executiva a ser eleita, que realize as devidas alterações, onde os presentes 

também concordaram. Não havendo na mais a tratar a tratar, foi então encerrada a 

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

presidente da ACIP. 

 

 

                                                                  

    _________________________ 

              Wilson Marques Paz 

                 Presidente 

 

 

 

 

 

 

                                                    


