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PREVIDÊNCIA REALIZADA EM 15/10/2020. 
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Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte às 14h00m, realizada de forma 

online através do google meet, reuniram-se  diretores, membros dos conselhos e 

convidados da ACIP – Associação Capixaba dos Institutos de Previdência, com as 

presenças de: Wilson/IPREVITA; Aldivino/SGPPREV; Rosimara/IPASIC; Loraine/IPREVA; José 

Maria/IPASMA; José Carlos/IPREVITA; Tatiana/IPAMV; Carol/IPAJM e Katia/IPAMV. Foi dado 

início a reunião secretariada e presidida por Wilson Marques Paz, que relatou alguns 

pontos a serem discutidos pela Diretoria: 1) Foi enviado junto com o convite da reunião o 

demonstrativo financeiro dos meses de janeiro a agosto/2020. 2) Foi apresentado os cursos 

agendados para os próximos meses: “Orientação para Elaboração da Política Anual de 

Investimentos,” curso online, palestrante Ronaldo Borges (Mais Valia) agendado para o 

dia 16/10, valor da contratação R$ 1.000,00 (mil reais). “Readaptação do Servidor 

Público,” curso online, palestrante Bruno Martins, agendado para o dia 20/10, valor da 

contratação R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). “Regras de Aposentadorias e Pensão por 

Morte e seus Respectivos Cálculos” curso online, em parceria com a ABCPREV de forma 

gratuita, agendado para o dia 29/10. “Orçamento, Contabilidade e Gestão no Setor 

Público” curso presencial, palestrante Diana Lima, agendado para os dias 18 a 20/11, a 

definir local e valor de inscrição nesta reunião, valor da contratação R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais).  Foi apresentado os orçamentos do Sesc de Domingos Martins, 

Pousada dos Pinhos e Hotel Parque do China em Domingos Martins. Pela maioria foi 

escolhido o Hotel Parque do China para a realização do curso. O valor das inscrições 

ficou definido em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para associados e R$ 800,00 (oitocentos 

reais) para não associados. Está agendado um curso da XP Investimentos para o dia 

10/11, faremos a divulgação. Nada mais havendo a tratar, foi então encerrada a reunião, 

que vai por mim, Wilson Marques Paz, secretariada e assinada. 
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Wilson Marques Paz 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


