GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
––––––––––––––––––– IPAJM –––––––––––––––––––

ATA Nº 007/2017

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DATA: 28 DE MARÇO DE 2017
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

1

Às nove horas do dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezessete, foi realizada

2

na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos

3

Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a sétima reunião do Conselho

4

Administrativo, sob a Presidência do Sr. ANCKIMAR PRATISSOLLI, Presidente

5

Executivo, com a presença dos membros deste Conselho, RODOLFO PEREIRA

6

NETO, VALMIR CASTRO ALVES, ALFREDO FERREIRA PEREIRA, FELIPE TÁPIAS

7

DE SALES, JEFERSON CARLOS MORAIS e CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA. Aberta a

8

reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura da Ata

9

da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

10

Passando ao terceiro ponto de pauta, o qual trata de abertura do crédito suplementar

11

no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), referente ao processo nº

12

76703592, o Presidente prestou alguns esclarecimentos aos Conselheiros no sentido

13

de que se faz necessária essa suplementação orçamentária para atender despesas

14

com prestação de serviços de pessoa física e jurídica, ação 2070 – administração da

15

unidade. Após, passando ao quarto ponto de pauta, acerca de abertura do crédito

16

suplementar com o objetivo de viabilizar a liquidação e pagamento da folha de

17

pagamento dos inativos e pensionistas do IPAJM, no exercício financeiro e

18

orçamentário de 2017, no valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões),

19

processo nº 77254180, o Presidente explanou sobre o assunto e, em seguida, colocou

20

as propostas em discussão e votação, ficando aprovadas, por unanimidade, as

21

aberturas dos créditos suplementares citados, ressaltando que em relação ao Crédito
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22

Suplementar de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões), o Conselheiro Rodolfo

23

sugeriu que fosse registrado em ata que o referido crédito está em conformidade com o

24

parecer da Secretaria de Planejamento – SEP, de acordo com o que consta nos autos

25

do processo nº 77254180, fls. 20/21. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e

26

passando para as COMUNICAÇÕES, o Presidente informou que participou de uma

27

reunião com o governo e foi autorizado a demolição da antiga Sede do IPAJM,

28

localizada na Avenida Vitória, 2365, bairro Consolação – Vitória/ES, com término

29

previsto até setembro/2017, sendo o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito

30

Santo – IOPES o órgão responsável para execução do serviço. Na sequência, o

31

Presidente cientificou os Conselheiros que participará da 59ª Reunião Ordinária do

32

Conselho Nacional de Previdência - CONAPREV, nos dias 06 e 07 de abril de 2017,

33

em Brasília – DF, para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores

34

públicos e solicitou sugestões de pauta para serem discutidas no evento. Dando

35

continuidade, o Conselheiro Claudio pediu a palavra e falou sobre a sua preocupação

36

com o processo de mudança do modelo da previdência dos servidores. Ressaltou que

37

não concorda com qualquer majoração que possa ocorrer na contribuição

38

previdenciária, inclusive, exemplificou o fato ocorrido no estado do Rio Grande do Sul

39

em que a contribuição previdenciária dos servidores passou de 11% para 14%, e, na

40

oportunidade, ratificou o seu pedido em relação à participação dos Conselheiros nas

41

reuniões periódicas do Comitê de Investimentos do IPAJM. O Presidente prontamente

42

informou que vai conversar com o Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto de Souza Tulli,

43

para viabilizar esta demanda. Na sequência, o Conselheiro Morais, na qualidade de

44

representante dos segurados Militares Estaduais (PM e Bombeiro), registrou a

45

preocupação com eventual mudança em relação ao aumento de idade para esta

46

categoria, e explicou que o exercício da atividade militar exige vigor físico para se fazer

47

enfrentamento a uma criminalidade cada vez mais violenta, bem como nas atividades

48

do bombeiro, e servidores idosos, além da dificuldade de executarem tais serviços,

49

correrão riscos maiores do que os que já enfrentam ao longo da carreira. Frisou que

50

gostaria de participar dos debates sobre eventual reforma previdenciária. Depois, o

51

Conselheiro Felipe fez as suas considerações e reivindicações em relação ao valor

52

pago do jeton por este Instituto e sugeriu que o mesmo fosse equiparado ao da

53

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espirito Santo - PREVES, e
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54

recomendou a transformação de alguns cargos comissionados em função gratificada,

55

de forma a privilegiar os servidores efetivos, e na impossibilidade, que os cargos

56

comissionados sejam ocupados por servidores efetivos do Instituto. Por fim, o

57

Presidente Executivo do IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo

58

para a próxima reunião que será, excepcionalmente, no dia 27 de abril de 2017, às

59

9h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE

60

GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a

61

presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente Executivo e demais

62

Conselheiros.

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Presidente do Conselho Administrativo
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