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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 janeiro de dois mil e vinte e dois, às duas horas, através do 

aplicativo GOOGLE MET, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – 

Presidente, Loraine Fardin Zavarise – Tesoureira e Anderson Pezzin - Secretário, com os 

membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Eliziara Delunardo da Silva da Silva – 

Conselheira Regional da Região Central; Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região 

Norte, Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul e do CONSELHO FISCAL: 

Christiani Maria Vieira e José Carlos R. Coutinho; tendo ainda a participação da convidada 

Kátia Laures – Secretária da ACIP e da Carol Paixão, assessora de comunicação. Dando início 

a reunião, o Presidente da ACIP convidou a Secretária da ACIP para secretariar a reunião. 

Em seguida, cumprimentando a todos, justificou a ausência de Tatiana e Mariana. O senhor 

Wilson relatou sobre a visita técnica que foi feita no Parque do China e no Hotel Eco da 

Floresta com a presença dos senhores José Carlos e Dirceu. Foi também visitado o SESC de 

Guarapari com a presença de José Carlos. Quanto à visita no Eco da Floresta a impressão é 

de que o hotel está um pouco velho, mofo. Quanto ao Parque do China o único problema é 

o local onde os patrocinadores vão ficar, pois, não tem um espaço amplo para acomodar 

muitos patrocinadores. Quanto ao SESC de Guarapari o local é bem amplo, organizado, o 

único problema é a alimentação que não tem variedades. A sra Christiani fez uma 

observação que quando fez um evento para 100 pessoas lá no SESC de Praia Formosa o 

quesito alimentação deixou a desejar. A sra Loraine sugeriu fazermos uma reunião com o 

responsável do SESC para tentar melhorar a qualidade da alimentação. Colocando em 

votação todos concordaram em realizar o Seminário no SESC de Guarapari com uma 

ressalva em melhorar a alimentação. Ficou pré agendado para o dia 09/02 às 10:00hs uma 

visita técnica ao SESC de Guarapari. O sr. Wilson ficou de agendar com o responsável lá no 

SESC. 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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