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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 vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, as quatorze horas, 

através do aplicativo GOOGLE MET, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson 

Marques Paz – Presidente, Tatiana Prezotti – Vice-presidente, Loraine Fardin Zavarise – 

Tesoureira e Anderson Pezzin - Secretário, com os membros do CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Mariana do Nascimento Gonçalves – Conselheira Regional da 

Região Metropolitana, Eliziara D. da Silva – Conselheira Regional da Região Central, 

Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região Norte e Dirceu Porto de Mattos – 

Conselheiro Regional da Região Sul e do CONSELHO FISCAL: Adeval Irineu Pereira, 

Alex da Silva Moura, Christiani Maria Vieira, José Carlos R. Coutinho e Silvério Guzzo; 

tendo ainda a participação dos seguintes CONVIDADOS: Carolina Paixão Emery – 

Assessora de Comunicação da ACIP 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) Informações sobre ACIP. 2) Plano de Ações 2021/2023. 3) Cursos e 

Lives. 4) XIV Seminário Capixaba de Previdência. 5) Calendário de reuniões.  Seguindo a 

pauta da reunião: 1) Informações sobre ACIP - o Senhor Wilson fez uma apresentação 

sobre a ACIP, seus objetivos e estrutura organizacional, bem como a quantidade e 

institutos associados, informou o saldo bancário e investimentos no início do exercício de 

2021 e do final do mês de abril. Apresentou ainda os contratos de prestação de serviços 

custeado mensalmente pela ACIP. Apresentou também algumas metas para o mandato 

2021/2023, solicitando aos presentes outras metas e sugestões para melhor 

desenvolvimento e organização da ACIP. 2) Plano de ações 2021/2023 – Foi explanado 

um plano de ações para o mandato 2021/2023, mas deverá ser discutido em outro 

momento, para que possamos traçar  uma meta para a ACIP. 3) Cursos e lives – o senhor 

Wilson apresentou os cursos e lives já programados para o mês de junho, sendo eles: Curso 

de Contabilidade com a professora Diana agendado para os dias 07 a 11 de junho, o 

valor da contratação desse curso foi de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e em 

reuniões anteriores foi definido um valor de inscrição de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) para associados ACIP e R$ 500,00 (quinhentos reais) para não associados. Esse valor 

já está incluso um livro que servirá de material didático no decorrer do curso. Foi sugerido 

pela senhora Loraine duas inscrições para participantes do Tribunal de Contas, sendo 

aprovado por todos os participantes da reunião. O senhor Wilson informou que temos uma 

parceria com a ABCPREV para a realização de lives e cursos, sendo eles: Curso sobre a 

nova regra do COMPREV e o uso do sistema, ainda a definir uma data; live sobre os 

requisitos da certificação, agendada para o dia 27/05; Implantação do Pró-Gestão e 

Cumprimento de prazos pelo TCE e SPREV, ainda a definir datas. 4) XIV Seminário 

Capixaba de Previdência -  Sobre o evento pré-agendado para agosto do corrente ano, 

o senhor Wilson solicita a opinião de todos sobre a realização do evento para o mês de 

agosto ou a transferência para nova data. Sendo acordado por todos e pela atual 

situação da pandemia do Coronavirus, ficou acordado transferir o evento para o mês de 

novembro nas datas de 24 e 25, no mesmo local em Domingos Martins. 5) Calendário de 
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reuniões – o Senhor Wilson, solicita a opinião de todos sobre próximas datas para 

agendamento das reuniões de diretoria e membros. Foi acordado por todos que as 

reuniões sejam feitas nas primeiras sextas-feiras do mês. Agendado também a realização 

da próxima reunião de diretoria e membros para o dia 24/06. 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      

 

 

 

 

 

 

                                                    


