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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DA ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA REALIZADA EM 

20/01/2020. 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às 09:30horas, no auditório do IPAMV, 

situado à Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória/ES, reuniram-se: Wilson Marques 

Paz/IPREVITA, Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas/IPAJM, José Carlos Rodrigues 

Coutinho/IPREVITA, Paulo Fernando Mignone/IPVV, Claudomir Oliosi Tose/IPASIC, José Maria 

Sperandio Recla/IPASMA, Loraine Fardim Zavarise/IPREVA e Aldivino Antunes Pinto/SGP-

PREV. Foi dado início a reunião com o convidado Otoni Guimarães e Antônio da Fundação 

Getúlio Vargas, para melhor explanar sobre a reportagem publicada em A Gazeta no dia 

18/01/2020 e responder algumas dúvidas sobre EC 103/2019. Dando início a pauta do dia: 1) 

Execução do Plano de Ação da ACIP – Mandato 2019-2021; 2) Calendário de reuniões da 

Diretoria Executiva da ACIP; 3) Valor da anuidade de contribuição associativa da ACIP; 4) XIV 

Seminário Capixaba de Previdência; 5) Realização de cursos de capacitação; 6) Análise da 

reforma da previdência nos municípios capixabas (comissão especial) e 7) outros assuntos 

correlatos. 1) Quanto ao plano de ação, o mesmo foi analisado e os objetivos estão sendo 

cumpridos e alcançados. 2) Quanto às reuniões ficou acordado algumas datas: 14/02 

Assembleia geral com a participação de alguns bancos com palestra sobre cenário econômico, 

para o dia 17/04 reunião de diretoria, para o dia 19/06 reunião de diretoria. Agendado um curso 

para os dias 04 a 06 de março sobre benefícios, casos práticos na EC 103/19. 3) Quanto ao 

valor da anuidade foi aprovado por todos o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

Ficou acordado também fazer visita aos institutos que estão inadimplentes e não associados. 4) 

Sobre o XIV Seminário a data escolhida foi 27 e 28 de maio/2020 no Hotel Fazenda Parque do 

China, e será agendado uma visita ao local e negociação com o Felipe. Os valores das 

inscrições são: R$ 350,00 (para associados/Prefeitura/SAAE e Câmaras), R$ 450,00 para 

associados de outras associações, R$ 600,00 para não associados e R$ 5.000,00 para 

prestadores de serviços. Os membros da diretoria e conselheiros da ACIP ficarão isentos da 

inscrição. 5) Quanto aos cursos previstos para realizar este ano: Contabilidade, 

reabilitação/reintegração, CPA-10, Benefícios, PCA, Comprev e orçamento. Será solicitado 

orçamentos para a realização dos mesmos. 6) Quanto a comissão especial sobre a reforma da 

previdência, os envolvidos na comissão estão auxiliando os demais institutos que estão com 

dúvidas. 7) Em outros assuntos foi informado pelo presidente da ACIP, Sr. Wilson que a 

Associação foi escolhida para ter uma cadeira com direito a voto nas reuniões do CONAPREV. 

Foi informado pelo presidente sobre a contratação da assessora de comunicação para ACIP 

com a finalidade de continuar promovendo os eventos e notícias da ACIP nas mídias sociais e 

site. Nada mais havendo a tratar, foi então encerrada a reunião, que vai por mim Wilson 

Marques Paz presidida e assinada.  

                                                                  

Wilson Marques Paz 

Presidente da ACIP 

 


