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

ATA Nº 009/2017

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DATA: 30 DE MAIO DE 2017
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

1

Às dez horas do dia trinta de maio do ano de dois mil e dezessete foi realizada na sala

2

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

3

do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a oitava reunião do Conselho Administrativo, sob

4

a Presidência do Sr. ANCKIMAR PRATISSOLLI, Presidente Executivo do Instituto,

5

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

6

ALFREDO FERREIRA PEREIRA, FELIPE TÁPIAS DE SALES, JEFERSON CARLOS

7

MORAIS, CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA e VALMIR CASTRO ALVES. 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 Presidente informou que foi proposto este

11

ponto com o objetivo de informar aos Conselheiros de que em janeiro 2017 o IPAJM

12

recebeu ofício do Presidente do Tribunal de Justiça (TJ/ES) acerca da migração da

13

folha de pagamento de inativos do Poder Judiciário para o Instituto, tendo em vista

14

questionamento e notificação do Tribunal de Contas (TC) ao referido Órgão. O

15

Presidente cientificou que já esteve em reunião com o Presidente do Tribunal de

16

Justiça para tratar do assunto em oportunidade anterior, e que, inclusive, na data de

17

hoje será realizada uma nova conversa com equipe técnica do Tribunal de Justiça,

18

junto com representantes da SEGER, para proceder com os alinhamentos necessários

19

para passar toda a gestão da Folha de Pagamento dos servidores para o IPAJM. Na

20

oportunidade, o Presidente lembrou que apenas a folha dos magistrados aposentados

21

ficará sob responsabilidade do TJ. Dando continuidade, e passando ao quarto ponto de
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22

pauta, o Diretor de Investimentos do IPAJM, Sr. Gilberto de Souza Tulli, convidado

23

para reunião com o objetivo de apresentar diversos assuntos sobre a Política de

24

Investimentos, iniciou sua fala alertando que trouxe um dever de casa para os

25

conselheiros. O Diretor distribuiu um material impresso contendo um pequeno manual

26

de consulta do sistema online de controle dos investimentos; a Resolução do Conselho

27

Administrativo nº 001/2010, que institui o procedimento de credenciamento de

28

instituições financeiras; a Portaria MPS nº 519/2011, que regulamenta os investimentos

29

dos RPPS; além dos relatórios de investimento das carteiras dos fundos Previdenciário,

30

Financeiro, IPAJM e Consolidado do ES-Previdência referente ao mês de maio/2017; e

31

ainda, dois gráficos com os históricos de variação das taxas e valores unitários dos

32

títulos públicos federais indexados à inflação. Em seguida, o Diretor expôs a situação

33

atual dos investimentos, explicando os relatórios apresentados, enfatizando que a

34

maior parte dos recursos está aplicada em renda fixa, mais especificamente em títulos

35

públicos federais. Disse que, para melhor entendimento, utilizou os gráficos para

36

exemplificar como o investimento em títulos públicos é seguro e rentável, apesar da

37

volatilidade, ou seja, das variações de preço que ocorrem no dia a dia. Na sequência,

38

passou a comentar sobre a resolução que o conselho administrativo havia publicado

39

em 2010, quando os RPPS ainda não discutiam sobre credenciamento de instituições

40

financeiras, mostrando que naquela época o Estado foi precursor nesse ponto. Porém,

41

apresentando a Portaria 519, com suas últimas atualizações, ilustrou que estamos

42

defasados, pois a norma nacional já é mais exigente que a local, dando margem para

43

uma ponderação a respeito da necessidade de atualização da Resolução 001/2010.

44

Sobre essa questão foi discutida a viabilidade de abertura de credenciamento para

45

instituições financeiras privadas, já que a resolução vigente considera que são

46

instituições financeiras oficiais apenas os bancos públicos. Uma das ideias propostas

47

foi que, para pleitear o credenciamento, a instituição financeira deverá fazer uma

48

apresentação para o conselho, que irá deliberar sobre o assunto. Logo, ficou acordado

49

que, após analisarem essa matéria com mais tranquilidade, voltará a ser discutida

50

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

51

Conselho Administrativo para a próxima reunião que será no dia 27 de junho de 2017,

52

às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE

53

GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a
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54

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

55

Conselheiros.

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

RODOLFO PEREIRA NETTO

VALMIR CASTRO ALVES

Representante do Poder Executivo

Representante do Poder Legislativo

ALFREDO FERREIRA PEREIRA

FELIPE TÁPIAS DE SALES

Representante do Poder Judiciário

Representante dos segurados civis
ativos

CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA

JEFERSON CARLOS MORAIS

Representante dos segurados inativos

Representante

dos

militares ativos
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