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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DA ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE 

PREVIDÊNCIA REALIZADA EM 11/02/2020. 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 10:00horas, no auditório 

do IPAJM, situado à Av. Cezar Hilal, 1345, Santa Lucia, Vitória/ES, reuniram-se 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; tendo ainda a 

participação dos seguintes CONVIDADOS: Carolina Paixão Emery – Assessora de 

Comunicação da ACIP, José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Previdenciário do 

IPREVITA, Kátia Laures – Secretária da ACIP, Ule Pin – Instituto de Vargem Alta, Silvério 

Guzzo – Diretor Presidente do Instituto de Fundão, José Maria Sperandio Recla e 

Claudomir Oliosi Tose. 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) Eleição ACIP Mandato 

2021/2023. 2) XIV Seminário da ACIP. 3) Planejamento das ações quanto a cursos/lives. 

4) Calendário de reuniões. 5) Outros assuntos correlatos.  Seguindo a pauta da 

reunião: 1) Eleição - o Senhor Wilson fez uma explanação de como será as eleições e 

inscrições das chapas, ficando acordado que será enviado e-mail aos associados o 

edital e os informes sobre as inscrições das chapas, onde os interessados deverão 

enviar a composição da chapa para a diretoria executiva e membros do conselho 

administrativo. Já para o conselho fiscal, ficou acordado que a inscrição será 

individual. A data da assembleia para a realização da eleição ficou agendada para 

o dia 31/03 ainda a definir se será presencial ou online. 2) XIV Seminário – a data para 

a realização do seminário ficou agendada para os dias 04 e 05 de agosto do corrente 

ano no Parque do China. Os valores para as inscrições ficaram definidos em: R$ 350,00 

para associados e municípios desses associados. R$ 600,00 para não associados e R$ 

2.000,00 para prestadores de serviço. Foi informado pelo presidente que os diretores e 

conselheiros da ACIP não irão pagar as inscrições do seminário. Foi definido o valor 

das cotas de patrocínio, sendo: R$ 20.000,00 para cota ouro, R$ 10.000,00 para cota 

prata e R$ 5.000,00 para cota bronze, ainda a definir quais as contrapartidas dessas 

cotas. 3) Planejamento para curso e lives – Foi apresentado pelo presidente um 

orçamento para o curso de CPA10 a ser ministrado pelo sr. Ronaldo da Mais Valia 

Consultoria  no valor de R$ 4.550,00 sem limites de inscritos para o curso, ficando o 

presidente em negociar um melhor valor. Apresentado também uma proposta de 

permuta da ABCPREV para a realização de diversos cursos no decorrer do ano e em 

troca a cota ouro para o evento XIV Seminário, sendo acordado por todos os 

participantes essa proposta. Ficando então definido: Curso CPA10 – para o final do 

mês de fevereiro com o valor de inscrição de R$ 100,00 por participante associado. 

Curso COMPREV – data a definir com o valor de inscrição de R$ 200,00 por 

participante associado. Curso de Benefícios – data a definir com o valor de inscrição 
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R$ 200,00 por participante associado. Curso de contabilidade de 08 a 12 de junho 

com o valor de R$ 350,00 por participante associado e R$ 500,00 para participante 

não associado. Todos os cursos serão realizados de forma online. 4) Calendário de 

reuniões – Definido as datas para a realização das próximas reuniões: 22 de março; 31 

de março a assembleia da eleição; 22 de abril; e 13 de maio. 5) Outros assuntos - foi 

apresentada pela assessora de comunicação, Carol o cartão virtual de contatos da 

ACIP.. 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 

 

 

 

 

 

 

                                                    


