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ATA Nº 010/2017 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 27 DE JUNHO DE 2017         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às dez horas do dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e dezessete foi realizada 1 

na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos 2 

Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a décima reunião do Conselho 3 

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

Executivo do Instituto, com a presença dos membros deste Conselho, RODOLFO 5 

PEREIRA NETTO, ALFREDO FERREIRA PEREIRA, FELIPE TÁPIAS DE SALES, 6 

JEFERSON CARLOS MORAIS, CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA e VALMIR CASTRO 7 

ALVES. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente 8 

determinou a leitura da Ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade 9 

pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta, referente à alienação de 05 10 

(cinco) lotes de terrenos no município de Bom Jesus do Norte/ES, processo nº 11 

57288259, o Presidente cientificou os Conselheiros da situação dos terrenos com 12 

constantes invasões, e, em seguida, convidou o servidor Alexandre Cirne, responsável 13 

pelo serviço, para expor e esclarecer algumas dúvidas suscitadas. Após ampla 14 

discussão, os Conselheiros votaram pelo prosseguimento do processo, e sugeriram 15 

que fosse feito um levantamento de todos os imóveis pertencentes ao IPAJM, para 16 

apresentar na próxima reunião do Conselho. Em seguida, passando ao quarto ponto de 17 

pauta, acerca do processo nº 77130774, referente a baixa patrimonial do mobiliário de 18 

desuso da antiga sede do IPAJM, localizada na Av. Vitória, 2365 –Consolação –Vitória, 19 

ES, o Presidente informou os Conselheiros da necessidade de aprovação pelo 20 

Conselho, e informou que tendo em vista a contratação do leiloeiro, faz-se necessário a 21 
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retirada de todo o mobiliário o mais rápido possível da antiga sede do Instituto, para 22 

que possamos continuar com o processo de demolição desse prédio, com previsão de 23 

conclusão pelo IOPES até setembro de 2017. O Presidente informou ainda que após a 24 

demolição, o terreno deverá conservar-se vazio e cercado, com objetivo de intimidar 25 

possíveis invasões. Após discussão, o Presidente colocou o processo em votação 26 

sendo aprovado por unanimidade a baixa patrimonial. Continuando, o Presidente 27 

comentou que permanece no prédio uma estátua com o símbolo da família do Instituto 28 

e que a mesma deverá ser guardada para a nova sede. Com a palavra o Conselheiro 29 

Valmir confirmou e disse que acha importante resgatar o que foi simbolismo do 30 

Instituto e preservar esta imagem. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 31 

passando para as COMUNICAÇÕES, o Presidente falou do funcionamento da Central 32 

de Atendimento (CAT), tanto presencial quanto o tele atendimento (0800), que já iniciou 33 

há duas semanas, e pelo retorno dos relatórios, a satisfação dos segurados está muito 34 

boa, em torno de 93% (noventa e três por cento), e que ambos os serviços funcionam 35 

no horário de 8h às 18 horas. O único inconveniente é que o 0800 atende somente 36 

telefone fixo, mas que já está tentando algumas alternativas para resolver esta 37 

situação. O Conselheiro Walmir solicitou a palavra e sugeriu que fosse providenciado 38 

um relatório detalhado do andamento de todos os processos paralisados há mais de 06 39 

(seis) meses no IPAJM, com o objetivo de saber como está o fluxo dos mesmos. Os 40 

demais Conselheiros concordaram com a solicitação. Em seguida, o Presidente 41 

informou que no mês de maio/2017 foi realizado um mutirão aos sábados, e os 42 

servidores trabalharam uma hora a mais diariamente para tentar na medida do possível 43 

colocar o serviço em dia. Prosseguindo, o Presidente informou em relação aos 44 

Investimentos do IPAJM, disse que entrou em contato com a Caixa Econômica Federal 45 

e o Banco do Brasil, que estes bancos estão criando novos fundos de investimentos 46 

com rentabilidades atrativas, mas por enquanto o IPAJM só está aplicando com os 47 

bancos oficiais. Na oportunidade, o conselheiro Morais indagou se o órgão possui 48 

cartilha informativa que trata de benefícios previdenciários, e a secretária Hyene 49 

informou que sim, porém ficou de verificar junto à Assessoria de Comunicação (ASC) 50 

sobre as devidas atualizações. Por fim, o Presidente Executivo do IPAJM convocou 51 

os membros do Conselho Administrativo para a próxima reunião que será no dia 25 de 52 

julho de 2017, às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 53 
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qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do 54 

Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente 55 

Executivo e demais Conselheiros. 56 

 

ANCKIMAR PRATISSOLLI 

Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM 

 

          

RODOLFO PEREIRA NETTO 

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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