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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas, no auditório da 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, situado à Rua 

Marília de Rezende S. Coutinho, 180 – Enseada do Suá – Vitória – ES, reuniram-se os membros 

da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – Presidente, Loraine Fardin Zavarise – Tesoureira, com os 

membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Mariana do Nascimento Gonçalves – 

Conselheira Regional da Região Metropolitana e, do CONSELHO FISCAL: Christiani Maria 

Vieira – Presidente e José Carlos R. Coutinho – Membros Efetivos; tendo ainda a participação 

dos convidados José Augusto F. de Carvalho, Rosimara Cardoso, Carol Paixão e Kátia Laures. 

Dando início a reunião, o Presidente da ACIP convidou a Secretária Kátia para secretariá-lo, 

em seguida, cumprimentando a todos, passou a tratar dos seguintes assuntos: 1) Definição do 

local do XVI Seminário – Ficou definido para a realização do XVI Seminário que será realizado 

nos dias 24 e 25 de maio de 2023 o SESC de Guarapari, considerando que o evento deste 

ano foi muito elogiado, será concedido mais espaço para os patrocinadores, levando a 

feirinha de artesanato para o primeiro andar, será utilizado o auditório maior e mais duas 

salas. O sr. Augusto sugeriu que a palestra sobre investimentos fosse no início do evento para 

melhor aproveitamento dos participantes. O valor das inscrições ficou definido em R$ 450,00 

para associados e R$ 800,00 para não associados. Os valores de cotas para patrocinadores 

ficaram definido em R$ 30.000,00 para cota ouro (com seis credenciais), R$ 20.000,00 para 

cota prata (com quatro credenciais) e R$ 10.000,00 para cota bronze (com duas 

credenciais). Foi acordado por todos que a ABCPREV e a GRID terão 50% de desconto na 

cota, tendo em vista a parceria realizada ao longo do ano.  2) Reformulação do Estatuto – Foi 

sugerido inserir no estatuto o 1º secretário e Tesoureiro e  2º secretário e Tesoureiro. Sugerido 

também que o membro da diretoria ou do conselho que perder o mandato em seu instituto, 

permanece como membro da ACIP até seu término do mandato. Loraine e Mariana 

juntamente com Tatiana irão fazer mais considerações e passar para todos em outro 

momento. 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 

                                       Presidente 


