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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO ADMINISTRATIVO E 
CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco 

minutos, através do aplicativo GOOGLE MEET, reuniram-se os membros da DIRETORIA 

EXECUTIVA: Wilson Marques Paz – Presidente e Tatiana Prezotti Morelli – Vice Presidente, com 

os membros do CONSELHO ADMINISTRATIVO: Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da 

Região Norte, Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul, Eliziara Delunardo 

da Silva – Conselheira Regional da Região Central e do CONSELHO FISCAL: Christiani Maria 

Vieira – Presidente, José Carlos R. Coutinho – Membro efetivo e Hudson Dessaune da Silva – 

Membro suplente; tendo ainda a participação das convidadas: Kátia Laures – Secretária da 

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

ACIP convidou a Secretária Kátia Laures para secretariá-lo. Em seguida, cumprimentando a 

todos passou a tratar dos seguintes assuntos da pauta: 1) Café da Manhã com Banco Itaú – 

foi informado pelo Senhor Wilson que o Banco Itaú procurou a ACIP com objetivo de realizar 

um encontro/café da manhã, para ministrar uma apresentação sobre o atual cenário 

econômico e oportunidades de investimentos, ficando pré-agendado o dia 21/09/2022,  no 

auditório da PREVES em Vitória, no horário compreendido de 09:00 às 12:30, onde o Banco 

Itaú arcará com as despesas com coffee break, ficando ainda de verificar a possibilidade de 

custear as despesas com almoço dos participantes. 2) II Encontro Previdenciário – de 

conhecimento de todos, o encontro será realizado no Auditório do Banco do Brasil, com 

capacidade para 80 a 100 pessoas, e contará com a presença dos palestrantes do Ministério 

do Trabalho e Previdência, sendo eles: Allex Albert, Gustavo Neves e Delubio Silva. Ficou 

definido ainda, que as inscrições serão gratuitas e limitadas a três participantes por Institutos. 

O Senhor Wilson solicitou o apoio de todos os membros da Diretoria/Conselhos da ACIP 

quanto à disponibilidade de buscar e levar os palestrantes do aeroporto/hotel/local do 

evento, onde o Conselheiro Dirceu se colocou à disposição. O Senhor Wilson agradeceu ao 

Dirceu e disse que a organização da logística será melhor tratado no momento que se 

aproximar do encontro. 3) 2º Workshop ACIP/PRIVATIZA – agendado para o dia 11/10/2022, o 

Senhor Wilson disse que os detalhes do evento já se encontra disponível no site da ACIP, 

pedindo a todos que, na medida do possível, participassem com o objetivo de engradecer o 

evento. 4) Curso de Licitações – agendado para os dias 18 e 19/10/2022, o Senhor Wilson 

informou que o curso será realizado no auditório do IPAMV, com inscrições cobradas no valor  

de: R$ 350,00 para associados, R$ 700,00 para não associados e R$ 1.500,00 para demais 

interessados, e, que em breve a Carol irá disponibilizar no site da ACIP maiores informações 

para conhecimento e participação dos interessados. 5) Curso de Certificação Profissional 

RPPS – o senhor Wilson ratificou que o respectivo curso será  realizado nos dias 25, 26 e 

27/10/2022, na cidade de Linhares, especificamente no auditório do Hotel BHS, onde o 

formato de contratação/inscrições/hospedagens/alimentação será nos moldes daquele 

realizado em Guarapari, deixando bem claro que será disponibilizado 05 vagas para cada 

instituto, com exceção do instituto de Linhares que terá 10 vagas. Informou ainda que no 

próximo dia 09/09/2022 estará visitando o respectivo hotel com objetivo de negociar 

melhores preços já ofertados. No fim, mostrou imagens do hotel e disse ainda que caso a sala 

de reunião do hotel venha a não comportar o número de participantes, poderá ser utilizado 

o auditório do Instituto de Linhares. 6) Café da Manhã com Banco Santander – o senhor Wilson 

informou que o Banco Santander também quer organizar um encontro/café da manhã do 

mesmo estilo do Banco Itaú, ficando pré-agendado a data de 03/11/2022 e que em breve 

passará mais informações e detalhes. 7) Assembleia Geral – conforme já agendado, o senhor 

Wilson ressaltou que no dia 14/12/2022 será realizada a assembleia geral com objetivo 

principal de prestar contas aos associados, bem como promover em parceria com a QUELUZ 

INVESTIMENTOS, uma palestra sobre empréstimos consignados nos RPPS. Foi sugerido pelos 

presentes da necessidade de uma palestra sobre COMPREV, onde o senhor Wilson ficou de 

fazer contato com a SPREV visando trazer um palestrante para atender tal demanda. 8) 

Curso Online Preparatório para certificação RPPS – Foi informado pelo senhor Wilson que a XP 

INVESTIMENTOS estará disponibilizando em sua plataforma um curso “online” preparatório 

http://www.acip-es.org.br/
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para nova Certificação RPPS para os associados da ACIP, onde a Carol já está em contato 

com o pessoal da XP e em breve trará mais informações. 9) Acordo de cooperação técnica 

entre ACIP e o Instituto de Longevidade MAG – o senhor Wilson informou a todos que no 

último dia 25/09 participou de uma reunião com o respectivo instituto, onde o objetivo foi 

tratar de uma cooperação técnica quanto a inserção de conteúdos e serviços no site da 

ACIP, que orientam os associados a ganhar mais, gastar bem, poupar certo, investir melhor e 

proteger o capital e que tais inserções em momento algum irá descaracterizar o site da ACIP. 

Entretanto, com receio de amparo legal, os membros presentes pediram mais informações 

para melhor análise. 10) Convênio entre a ACIP e o Instituto ICDS – o senhor Wilson informou 

que foi procurado pelo Instituto ICDS, onde o objetivo é a possibilidade de firmar cooperação 

acadêmica entre as instituições, com o intuito de propagar o estudo do Direito Previdenciário 

no país, através de cursos e treinamentos, com descontos, possibilitando através de parcerias 

e convênios com benefícios para associados e participantes de instituições parceiras. Feitas 

as análises, pelos membros presentes, aprovaram a parceria e solicitaram que o ICDS 

oferecessem descontos para os associados, o senhor Wilson ficou de entrar em contato com 

o ICDS para viabilizar as melhores condições para os associados. 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. 

 

 
 

Wilson Marques Paz 

     

 

 

 
Katia Laures 

 

 
                                                              

http://www.acip-es.org.br/

