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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 dois dias do mês de junho 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 e Anderson Pezzin - Secretário, com os membros do CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Mariana do Nascimento Gonçalves – Conselheira Regional da Região 

Metropolitana, Eliziara Delunardo da Silva da Silva – Conselheira Regional da Região Central, 

Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região Norte e do CONSELHO FISCAL: Christiani 

Maria Vieira e José Carlos R. Coutinho; 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) Plano de Ação. 2) XIV Seminário. 3) Palestra do 

Banco Itaú. 4) Calendário de reuniões. 5) Nota recomendatória SAAEs.  Seguindo a pauta da 

reunião: 1) Plano de ações - o Senhor Wilson fez uma apresentação do plano de ações e já 

foram definidos alguns responsáveis por cada estratégia a ser executada no decorrer do 

mandato, sendo: Para venda de publicidade no site ou informativos; responsáveis: Carol, 

José Carlos, Anderson e Hudson. Para fazer os cronogramas dos cursos; responsáveis: 

Cristiane, Eliziara e Mariana. Para reformulação do estatuto; responsáveis: Wilson, Tatiana e 

Loraine. Ficou definido também os grupos temáticos: Atuação junto ao Tribunal de Contas, 

Investimentos, Comprev, Previdência Complementar e Contabilidade. 2) XIV Seminário – O 

senhor Wilson informou a todos que a ABIPEM está planejando um evento de Conselheiros 

aqui no Estado, ainda pesquisando os municípios de Vitória ou Vila Velha. Este evento está 

agendado previamente para os dias 24 e 25 de novembro do corrente ano e a ABIPEM 

conta com a parceria da ACIP para a realização desse evento. Considerando o 

agendamento do evento da ABIPEM, o Senhor Wilson sugeriu que o XIV Seminário Capixaba 

de Previdência fosse transferido para o próximo ano, onde os presentes, de forma unânime, 

concordaram. 3) Palestra do Banco Itaú – o senhor Wilson comentou da palestra sobre 

investimentos que o Banco Itaú com parceria da ACIP realizará no dia 12/07, onde solicitou a 

participação de toda a diretoria e membros dos conselhos. 4) Calendário de reuniões - Foi 

agendado que a próxima reunião será no dia 06/08, de forma presencial, onde o local será 

definido posteriormente. 5) Nota recomendatória SAAEs – o Senhor Wilson, apresentou ainda, 

a nota que a ACIP divulgará nos próximos dias sobre o Projeto de Lei que o Governador 

pretende encaminhar à Assembleia Legislativa, sobre a PROPOSTA DE LEI COMPLEMENTAR 

PARA A CRIAÇÃO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUAS E ESGOTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  

que tem por objeto a instituição de microrregião de águas e esgoto no Estado do Espírito 

Santo e sua respectiva estrutura de governança. Após apresentada, todos foram favoráveis. 

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                                                        


