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ATA Nº 011/2017 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 27 DE JULHO DE 2017         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

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

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

Estado do Espírito Santo - IPAJM, a décima primeira reunião do Conselho Administrativo, sob a 3 

Presidência do Sr. ANCKIMAR PRATISSOLLI, Presidente Executivo do Instituto, com a 4 

presença dos membros deste Conselho, RODOLFO PEREIRA NETTO, ALFREDO FERREIRA 5 

PEREIRA, FELIPE TÁPIAS DE SALES, JEFERSON CARLOS MORAIS, CLÁUDIO JOSÉ 6 

NOGUEIRA e VALMIR CASTRO ALVES. Aberta a reunião, o Presidente primeiro justificou 7 

que foi necessário alterar a data para o dia 27 de julho, por motivos de conflitos na agenda e 8 

agradeceu aos Conselheiros pela cordialidade de sempre. O Presidente passou para o 9 

EXPEDIENTE quando determinou a leitura da Ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por 10 

unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta, acerca da 11 

apresentação e apreciação da Proposta Orçamentária Anual – LOA para o exercício 2018, do 12 

Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e IPAJM, constante no processo nº 78948100, o 13 

Presidente esclareceu aos Conselheiros que a Secretária do Conselho encaminhou 14 

previamente por e-mail a proposta para ser analisada com o objetivo de ser discutida nesta 15 

reunião, e será colocada em votação e aprovação na próxima que ocorrerá no dia 22 de agosto 16 

de 2017. O Presidente iniciou apresentando a proposta e os Conselheiros sugeriram convidar 17 

o Subgerente de Contabilidade e Orçamento, Sr. Jefferson, para participar, discutir e prestar 18 

alguns esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Jefferson cientificou aos Conselheiros que 19 

foram criadas 03 (três) Unidades Orçamentárias (60201, 60210 e 60211), sendo essa medida 20 

adotada devido a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES 21 

que afirma a necessidade de individualização no orçamento geral do Estado. Informou que por 22 

se tratar de três unidades orçamentárias estava apresentando a proposta orçamentária de 23 
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forma segregada. Falou também que a referida proposta para o exercício de 2018 é norteada 24 

pelos parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO Nº 10.700, publicada em 25 

13/07/2017 no Diário Oficial do Estado; o executado em 2016 e o executado em 2017 mais 26 

projeção de gasto para os meses restantes. Disse que a LDO nº 10.700/2017 dispõe sobre as 27 

diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018. Que, em 28 

relação às despesas previdenciárias, consta no Anexo I, Metas Fiscais a projeção atuarial do 29 

RPPS para o exercício de 2018, sendo o Fundo Financeiro projetado em R$ 2.620.425.094,24 30 

(dois bilhões, seiscentos e vinte milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, noventa e quatro 31 

reais e vinte e quatro centavos) e o Fundo Previdenciário com projeção de R$ 30.798.162,58 32 

(trinta milhões, setecentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito 33 

centavos). Terminada a explanação do Sr. Jefferson, o Conselheiro Felipe fez algumas 34 

considerações acerca da construção da nova sede do IPAJM e disse que dificilmente será 35 

construída no ano de 2018, e sendo assim, sugeriu que a proposta da Unidade Orçamentária 36 

60201 fosse de apenas R$ 1,00 (um real) para manter a rubrica, como também não vê 37 

justificativa para um aumento na proposta de quase R$ 7 milhões para construção/aquisição da 38 

nova Sede. O Conselheiro, na oportunidade, questionou e pediu para registrar em ata a dúvida 39 

em relação ao aumento das despesas de custeio, onde em 2016 foi pago a quantia de R$ 6 40 

milhões, e para o ano de 2018 está sendo projetado o valor de R$17 milhões. O Conselheiro 41 

Rodolfo, com a palavra, sugeriu que o presidente informasse aos conselheiros as 42 

recomendações e determinações do Tribunal de Contas do Estado ao IPAJM e apresentasse 43 

quais os planos do IPAJM sobre tais apontamentos. Após ampla discussão, o Presidente e 44 

demais Conselheiros decidiram de que a proposta orçamentária deverá ser posta em votação 45 

na próxima reunião ordinária do Conselho. Na sequência, o Conselheiro Valmir elogiou e 46 

agradeceu a explanação do Subgerente de Contabilidade e Orçamento. Passando ao quarto 47 

ponto de pauta que trata da relação dos imóveis pertencentes ao IPAJM, providenciada pelo 48 

servidor do Instituto, Sr. Alexandre Cirne, o Presidente cientificou os Conselheiros da relação 49 

elaborada pelo servidor no qual consta que: “o IPAJM possui um terreno na cidade de Bom 50 

Jesus do Norte; um terreno localizado no morro do Romão, medindo no total 18.300 m², 51 

localizado próximo ao Centro de Vitória. Que são duas áreas de terreno separadas por uma 52 

rua. Que ambas possuem grande inclinação. Que já foi posto à venda uma vez e não existiram 53 

interessados devido ao preço de avaliação à época. Disse que os motoristas conhecem bem o 54 

terreno e que vale a pena fazer uma visita. Existem algumas ações de desapropriação em 55 

poucas áreas que foram ocupadas. Que tem conhecimento disto por ter feito diligência para 56 

identificar corretamente à citação. Possui um prédio conhecido como “Bidu”, na cidade Alta, no 57 

Centro de Vitória, em frente ao Fórum. Este já foi uma antiga Sede do IPAJM, é pequeno, o 58 
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terreno mede 269m² e uma parte adicional que não é clara na escritura de aquisição. Foi para 59 

a Comissão de Avaliação Imobiliária –CAI, que ficou de fazer o levantamento, uma vez que 60 

existe a necessidade de proposta de alienação onerosa. Hoje, encontra-se ocupado pelo 61 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Um terreno e construção onde fica a antiga 62 

sede do IPAJM, no bairro Consolação, próximo a FAESA. São duas partes de terrenos juntos, 63 

que somam 1800 m², compra de uma parte e depois outra. Encontra-se em processo de 64 

análise para demolição e construção da nova sede do IPAJM”. Com a palavra, o Conselheiro 65 

Valmir falou que compete uma recomendação do Conselho Administrativo ao Tribunal de 66 

Justiça para que seja regularizada estas situações. Em seguida, o Conselheiro Cláudio sugeriu 67 

que fosse apresentado na próxima reunião as fotos atuais e mapas do terreno do Romão. 68 

Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando para as COMUNICAÇÕES, o 69 

Presidente falou que foi realizado um leilão de bens móveis, tais como armários de aço e 70 

madeira, geladeiras, prateleiras, aparelhos de ar condicionado, cadeiras, no dia 25 de julho, na 71 

Avenida Vitória, 2365, Consolação,  por meio do Edital nº 001/2017 – Leilão Público, publicado 72 

no Diário Oficial do Estado – DOE, do dia  11 de julho de 2017, pela empresa  Mauro 73 

Colodetti, e que superou as expectativas arrecadando em média R$ 35.000,00 (trinta e cinco 74 

mil reais). Na oportunidade, o Conselheiro Valmir perguntou ao Presidente quais as 75 

providências tomadas em relação ao fluxograma dos processos, com objetivo de dar mais 76 

celeridade aos trâmites, e o presidente respondeu que conversou com o responsável pelo 77 

Protocolo do Instituto, e que deu um tempo para ele resolver esta situação. Prosseguindo, o 78 

Conselheiro Felipe pediu que fosse registrado em ata um elogio aos servidores: “Maria Gorete 79 

Mattos Zanetti, Ronaldo Alves Teixeira, e Wanderlei de Freitas Siqueira, como forma de 80 

reconhecimento pelo excelente desempenho das atividades profissionais, pela qualidade de 81 

atendimento ao servidores públicos em geral, deixando  bem claro que estes servidores 82 

exercem seu ofício com muita dedicação, zelo e eficiência, demonstrando profundo 83 

comprometimento com os serviços prestados pelo IPAJM”. Na oportunidade, o Conselheiro 84 

Walmir solicitou também, que fosse incluído em ata, um elogio aos servidores do IPAJM, Sr. 85 

Gabriel Duque Zonta – Gerente Jurídico Previdenciário -GJP e Sra. Liane Mara Santana da 86 

Silva – Gerente de Benefícios -GBA, pelos esclarecimentos prestados na Assembléia 87 

Legislativa acerca dos processos administrativos dos servidores daquela Casa Legislativa que 88 

tramitam no Instituto. Em seguida, o Conselheiro Cláudio sugeriu que fosse estudado junto ao 89 

PRODEST: 1) formulários on-line para atender os segurados que residem fora da grande 90 

Vitória, para dar mais agilidade no processo, uma vez que a ideia era que eles pudessem 91 

proceder com requerimentos de forma on-line para depois só comparecerem ao Instituto para 92 

pegar o documento pronto 2) consulta de processos por meio do número do CPF e/ou nome do 93 
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segurado. O Presidente ficou de avaliar junto à área técnica. Por fim, o Presidente Executivo 94 

do IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo para a próxima reunião que será, 95 

excepcionalmente, no dia 22 de agosto de 2017, às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, foi 96 

encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, 97 

Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo 98 

Presidente Executivo e demais Conselheiros. 99 

 

 

 

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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