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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, no auditório do IPAMV 

(Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória) no endereço: 

Rua Chafic Murad, 712 – Bento Ferreira – Vitória/ES, reuniram-se os membros da DIRETORIA: 

Wilson Marques Paz – Presidente, Tatiana Prezotti Morelli – Vice 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, e do CONSELHO FISCAL: Adeval Irineu Pereira 

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) Prestação de contas Exercício 2021 até junho. 2) Planejamento das ações 

quanto a cursos/palestras para o 2º semestre. 3) Outros Assuntos. Seguindo a pauta da 

reunião: 1) Prestação de contas - o Senhor Wilson apresentou a prestação de 

contas/balancetes do ano de 2021 até o mês de junho, juntamente com o relatório do 

recebimento da anuidade 2021 e dos cursos online sobre certificação APIMEC e 

Contabilidade, ambos apresentando saldos positivos. 2) Planejamento das ações quanto a 

cursos/palestras – O senhor Wilson informou a todos que já está programado com a ABCPREV 

um curso online sobre COMPREV para a data 09 de setembro. Ficando acordado que o valor 

da inscrição será R$ 100,00 (cem reais) por se tratar de um curso online sem grandes despesas 

será cobrado um valor menor. Está verificando também junto a ABCPREV um curso presencial 

sobre previdência complementar e reforma previdenciária com o palestrante Dr. Douglas 

Figueiredo. Sugerido o auditório da AMUNES como local para a realização do curso e a data 

a ser definida ainda este mês de agosto.  3) Outros assuntos – sobre o calendário para as 

próximas reuniões foi sugerido que seja no formato de reunião + palestras para um melhor 

aproveitamento. Palestra sobre investimentos foi sugerido para o próximo encontro que será 

realizado no mês de setembro. 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. 
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