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ATA Nº 006/2017 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2017         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 sexta reunião do 3 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. ANCKIMAR PRATISSOLLI, 4 

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

PEREIRA NETO, VALMIR CASTRO ALVES, ALFREDO FERREIRA PEREIRA, 6 

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

NOGUEIRA. Registrada a presença do servidor Jefferson Vieira Rodrigues, 8 

Subgerente de Contabilidade e Orçamento do Instituto. Aberta a reunião, passou-se ao 9 

EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, 10 

que lida foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto 11 

de pauta, o Presidente, Sr. ANCKIMAR PRATISSOLLI, nomeado por meio do decreto 12 

nº 090-S, de 31 de janeiro de 2017, fez uma breve apresentação aos Conselheiros 13 

sobre suas experiências profissionais; abordou sobre o cenário atual da previdência 14 

nacional e estadual, destacando a situação do Espírito Santo; e colocou-se à 15 

disposição do Conselho para viabilização das ações inerentes ao atendimento dos 16 

interesses do Instituto.  Após concluída a explanação do Presidente do Instituto, os 17 

demais membros do Conselho também se manifestaram expondo suas opiniões e 18 

ideias acerca da gestão da autarquia. Em seguida, o Conselheiro Felipe, com a 19 

palavra, fez algumas sugestões, tais como: 1) Criação do Núcleo de Inteligência do 20 

IPAJM, com a participação de Policiais Civis e Militares, de forma a trabalhar junto com 21 
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o setor de perícia médica, possibilitando assim uma apuração integrada com os órgãos 22 

de Segurança Pública, visando inibir e combater as fraudes; 2) Demolição urgente da 23 

antiga sede do IPAJM, com o objetivo de reduzir despesas, uma vez que com esta 24 

medida será extinto dois postos de vigilância e, consequentemente, haverá uma 25 

economia mensal de aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais). Quantia essa 26 

que se multiplicada por um período de 03 (três) anos, chega a quase 1.500.000,00 (um 27 

milhão e quinhentos mil reais) de economia; 3) proceder e equiparar atualizações 28 

normativas no que diz respeito às remunerações dos Conselheiros Estaduais, 29 

considerando o princípio Constitucional da Isonomia. 4) Criação de uma agenda, onde 30 

possa haver um diálogo constante entre o Presidente do IPAJM e os servidores do 31 

Instituto, de forma a buscar soluções concretas às demandas dos servidores 5) 32 

Atenção especial ao processo nº 031132105, demanda essa, que é antiga, e de muita 33 

importância para a Polícia Civil capixaba. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 34 

Conselheiro Valmir, com a palavra, perguntou se o Subgerente de Contabilidade e 35 

Orçamento do Instituto, Sr. Jefferson, havia conseguido resolver a questão da falta de 36 

orçamento para liquidação do PASEP de competência de janeiro/2017. O subgerente 37 

informou que foi solicitado uma complementação de liberação de cota 38 

orçamentária/financeira à Secretaria de Estado e Planejamento (SEP), sendo acatado. 39 

Dessa forma, pode-se realizar o empenho e a liquidação do PASEP dentro do mês 40 

janeiro/2017, evitando-se configurar realização de despesa sem prévio empenho. 41 

Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando para as COMUNICAÇÕES, 42 

o Conselheiro Felipe, pediu a palavra, e fez questão de ressaltar a necessidade de 43 

reajuste do jetom, sendo o pedido corroborado pelos demais membros do Conselho. 44 

Na oportunidade, o Conselheiro Valmir lembrou que essa demanda não é de agora, e 45 

que, inclusive, já foi levantada pelo Conselho Fiscal da autarquia. Em relação a esta 46 

situação, o Presidente informou que deve ser analisado, pois envolve questões 47 

orçamentárias. Na sequência, o Conselheiro Valmir solicitou ao Presidente uma 48 

atenção maior em relação ao fluxo de processos que tramitam no Instituto devido a 49 

morosidade, ocasionando muitas reclamações pelos segurados. Por fim, o Presidente 50 

Executivo do IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo para a 51 

próxima reunião que será no dia 28 de março de 2017, às 9h00min..Nada mais 52 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS 53 
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BOTELHO RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e 54 

aprovada vai assinada pelo Presidente Executivo e demais Conselheiros. 55 

 

 

ANCKIMAR PRATISSOLLI 

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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