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 ATA Nº 003/2016 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às quinze horas do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezesseis, foi 1 

realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de 2 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a terceira reunião do 3 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. BRUNO MARGOTTO 4 

MARIANELLI, Presidente Executivo, com a presença dos membros deste Conselho, 5 

RODOLFO PEREIRA NETO, VALMIR CASTRO ALVES, ALFREDO FERREIRA 6 

PEREIRA, FELIPE TÁPIAS DE SALES, JEFERSON CARLOS MORAIS e CLÁUDIO 7 

JOSÉ NOGUEIRA. O Presidente registrou a presença do Diretor de Investimentos do 8 

IPAJM, Sr. Gilberto de Souza Tulli, bem como, iniciou a reunião agradecendo aos 9 

Conselheiros pela disponibilidade em, excepcionalmente, nesta reunião ordinária,  10 

alterar o horário para às 15 horas, em atenção à convocação do governo para 11 

participar de uma reunião às 9 horas. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE 12 

quando o Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi 13 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta, o 14 

qual trata de abertura de crédito Suplementar no valor de R$ 1.935.000,00 (um milhão, 15 

novecentos e trinta e cinco mil reais), referente ao processo nº 76001075, o Presidente 16 

prestou alguns esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que faz necessária a 17 

previsão da suplementação orçamentária para cobrir despesas com folha de 18 

pagamento de Inativos e Pensionistas da UG 600210. O Presidente colocou a 19 

proposta em discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade, a abertura do 20 

Crédito Suplementar no valor de R$ 1.935.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e 21 
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cinco mil reais). Passando ao quarto ponto de pauta, o Presidente convidou o Diretor 22 

de Investimentos do IPAJM, Sr. Gilberto de Souza Tulli, para fazer uma explanação 23 

acerca da proposta da Política de Investimentos do Instituto para o exercício de 2017, e 24 

informou que a servidora Hyene, Secretária do Conselho, encaminhará por e-mail a 25 

proposta para análise, sugestões e apreciação dos Conselheiros, para que na próxima 26 

reunião do Conselho seja submetida à aprovação. Com a palavra, o Diretor deu início a 27 

sua apresentação fazendo um breve histórico sobre a estrutura da área de 28 

investimento. Na oportunidade, ele informou que a primeira versão da política de 29 

Investimentos do IPAJM foi concluída, está disponível para conhecimento dos 30 

Conselheiros, e que, inclusive, será encaminhada, por e-mail, pela Hyene, a todos os 31 

membros, conforme o Presidente já informou. Após, fez questão de citar todas as 32 

legislações que são utilizadas no trabalho do setor de Investimentos da autarquia. 33 

Ainda com a palavra, o diretor explicou que anualmente o IPAJM, para cumprir 34 

exigências do Ministério da Previdência, precisa editar uma nova política de 35 

Investimentos, sendo necessário ser aprovada até o final do ano para vigência no 36 

exercício seguinte.  Nesse material, são definidas métricas, diretrizes e as estratégias 37 

de alocação dos recursos. Também precisamos anualmente comprovar o cumprimento 38 

de uma meta atuarial, sendo 6 % o limite máximo que a legislação impõe. Por isso, o 39 

setor de Investimentos trabalha com esse limite. Trabalhamos com esse limite hoje. 40 

Informou que todo o investimento que é feito pelo Instituto é vinculado, tem como 41 

administrador do fundo uma instituição pública, hoje, além do Banco do Brasil, Caixa 42 

Econômica e Banestes, temos relação com o BRB.  Vale destacar que outra exigência 43 

do MPS que é devidamente cumprida pela autarquia é a questão da certificação 44 

profissional dos profissionais que lidam com a área de investimentos. O entendimento 45 

nacional diz que é suficiente que esses profissionais tenham certificado CPA 10, mas 46 

todos os servidores que fazem parte do Comitê de Investimentos do Instituto possuem 47 

CPA 20, bem como o Diretor e o Presidente da autarquia. Em seguida, falou sobre as 48 

propostas de alocação de recursos; como são realizados os investimentos nos fundos 49 

Financeiro (FF) e Previdenciário (FP). Na ocasião, lembrou sobre a segregação de 50 

massa, com a criação dos referidos fundos por meio da publicação da Lei 51 

Complementar nº282, em 2004, sendo que no FP (superavitário), as contribuições mais 52 

os rendimentos são utilizadas para fazer poupança, com objetivo de garantir os 53 
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pagamentos futuros. Já em relação ao FF, que é o deficitário, é administrado em curto 54 

prazo, e tem rendimento baixo. Em seguida, o Presidente, com a palavra, fez uma 55 

apresentação sobre o cenário do Regime de Previdência Estadual (ES-Previdência), 56 

desde 2015, quando assumiu a presidência da autarquia, e, na oportunidade, fez um 57 

comparativo da situação do Espírito Santo com a de outros Estados, como Rio de 58 

Janeiro e Rio Grande do Sul. Após, ele falou brevemente sobre o histórico da 59 

previdência do Estado, pontuando as principais legislações e mudanças. Destacou que 60 

recentemente, no mês de novembro, houve a publicação da Lei Complementar nº836, 61 

que alterou e adequou dispositivos da Lei Complementar nº 282/2004, responsável por 62 

instituir o ES-Previdência. Dentre as mudanças, o Presidente destacou as novas 63 

regras de concessão do benefício de pensão por morte, nos mesmos moldes regidos 64 

pelo Regime Geral de Previdência (RGPS); a inclusão de mais um requisito para fins 65 

de aposentadoria, que é a apresentação de declaração negativa de processo 66 

administrativo disciplinar, com base no que dispõe o art. 276 da Lei Complementar 67 

Estadual nº 46/1994; a possibilidade de revisão da segregação de massas dos 68 

segurados (possibilidade de transferência de alguns servidores do FF para o FP); e a 69 

obrigatoriedade dos integrantes do grupo familiar do beneficiário (aposentado ou 70 

pensionista) de informar ao IPAJM o falecimento, morte presumida ou ausência do 71 

mesmo declarada em juízo. Ao final da explanação, os conselheiros sanaram suas 72 

dúvidas. O Conselheiro Felipe pediu a palavra e reivindicou a inserção na ata de 73 

alguns pontos que tratam da categoria dos Policiais Civis, conforme a seguir: “1) 74 

considerando as incertezas sobre a reforma da previdência, considerando que algumas 75 

mudanças podem afetar diretamente a situação dos policiais civis, dirijo-me a V. Exª 76 

para solicitar que o tempo de academia/formação do Policial Civil que foi realizado 77 

antes da nomeação seja considerado como tempo de efetivo exercício policial, e para 78 

fins de parâmetro e/ou consulta sugerimos o processo SEP nº 01132105; 2) 79 

considerando que existe a possibilidade de nomeação de 55 investigadores para este 80 

ano, e que esses Investigadores de Polícia estão esperando para serem nomeados há 81 

mais de 20 anos, dirijo-me a V. Exa para solicitar, se possível, um agendamento 82 

prioritário para esses colegas policiais civis no setor de perícia do IPAJM”. Ele também 83 

parabenizou ao diretor Gilberto pela explanação referente à política de investimentos 84 

do IPAJM. Por fim, o Presidente Executivo do IPAJM convocou os membros do 85 

http://www.ipajm.es.gov.br/
mailto:gabinete@ipajm.es.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

––––––––––––––––––– IPAJM ––––––––––––––––––– 

Av. Cézar Hilal, 1.345, Santa Lúcia, Ed. Center Pax, Vitória-ES – CEP 29.056-083 
Tel. (27) 3636-4181 – Fax: (27) 3636-4182 

www.ipajm.es.gov.br - gabinete@ipajm.es.gov.br  

Conselho Administrativo para a próxima reunião que será, excepcionalmente, no dia 20 86 

de dezembro de 2016, às 9h00 min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 87 

reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária 88 

do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente 89 

Executivo e demais Conselheiros.  90 

 

 

 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 

Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM 

 

RODOLFO PEREIRA NETO 

Representante do Poder Executivo 

VALMIR CASTRO ALVES 

Representante do Poder Legislativo 

 

 

  

ALFREDO FERREIRA PEREIRA 

Representante do Poder Judiciário 

FELIPE TÁPIAS DE SALES 

Representante dos segurados civis 

ativos 

  

  

CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA 

Representante dos segurados inativos 

JEFERSON CARLOS MORAIS 

Representante dos segurados 

militares ativos 
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