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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 dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, no Centro de Convenções 

de Vitória, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – Presidente, Tatiana 

Prezotti – Vice-presidente, Anderson Pezzin - Secretário, com os membros do CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul e do 

CONSELHO FISCAL: Alex da Silva Moura, Christiani Maria Vieira, José Carlos R. Coutinho, Silverio 

Guzzo e Hudson Dessaune; tendo ainda a participação da convidada Kátia Laures – 

Secretária da ACIP e da Assessora de Comunicação Carol Paixão. Dando início a reunião, o 

Presidente da ACIP convidou a Secretária da ACIP para secretariar a reunião. Em seguida, 

cumprimentou todos e disse que a reunião seria rápida, pois todos estavam no Seminário da 

ABIPEM. O sr. Wilson disse que precisávamos ajustar alguns pontos sobre o seminário ACIP que 

acontecerá em maio do ano de 2022. Ficou definida a data do XV seminário para 25 e 26 de 

maio de 2022, sobre o local onde será realizado o evento foi sugerido o parque do China e 

também o SESC de Guarapari. O sr. Wilson disse que fará uma visita técnica nesses locais 

junto com alguns membros da diretoria no início do próximo ano. Ficou definido que os 

valores das cotas de patrocínio seriam: R$ 30.000,00 (trinta mil) para cota ouro, R$ 20.000,00 

(vinte mil) para cota prata e R$ 10.000,00 (dez mil) para cota bronze.  Sobre os valores das 

inscrições ficou definido: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para RPPS associados e 

municípios, câmaras e SAAEs de RPPS associados. R$ 800,00 (oitocentos reais) para não 

associados e outros órgãos públicos. Em outro momento será definida a programação. Outro 

ponto discutido foi o valor da anuidade para o próximo exercício, ficando mantido R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais) com vencimento para março/2022. 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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