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 ATA Nº 76 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 28 DE JUNHO DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e oito de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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 septuagésima sexta reunião do 3 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. BRUNO MARGOTTO 4 

MARIANELLI, com a presença dos membros deste Conselho: PAULO ARAUJO DE 5 

OLIVEIRA, ERICA BAPTISTA DE CASTRO, MARIA HELENA COTA 6 

VASCONCELOS, HELMUT MUTIZ D’AUVILA e VALMIR CASTRO ALVES. Aberta a 7 

reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura da Ata 8 

da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 9 

Registrada a ausência do Conselheiro JOÃO DE DEUS ALOCHIO e a presença da 10 

servidora Carolina Paixão Emery Ferreira, Assessora de Comunicação do IPAJM. 11 

Passando ao terceiro ponto de pauta o Presidente cientificou que autorizou ad 12 

referendum do Conselho, a abertura do crédito suplementar, processo nº 74575856, 13 

no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), para cobrir despesa com a folha de 14 

pagamento de inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário. Após apresentação do 15 

processo citado, e considerando que não houve tempo hábil para convocação de 16 

reunião para análise do mesmo, foi ratificada, por unanimidade de votos, a autorização 17 

ad referendum dada pelo Presidente Executivo. Passando ao quarto ponto de pauta, o 18 

qual trata de abertura do crédito suplementar no valor de R$ 3.090.000,00 (três milhões  19 

e noventa mil reais), referente ao processo nº 74576038, o Presidente prestou alguns 20 

esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que se faz necessária a 21 

suplementação orçamentária para atender despesas com juros sobre o parcelamento 22 
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PASEP do IPAJM. Em seguida, passando ao quinto ponto de pauta, acerca de abertura 23 

do crédito suplementar para atender despesas com a folha de pagamento de inativos e 24 

pensionistas do Fundo Financeiro, no valor de R$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e 25 

vinte mil reais), processo nº 74575660, o Presidente prestou alguns esclarecimentos 26 

aos Conselheiros, em seguida colocou as propostas em discussão e votação, ficando 27 

aprovadas, por unanimidade, as aberturas dos créditos suplementares citados. 28 

Passando ao sexto ponto de pauta, sobre as informações dos preparativos para a 29 

eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, o Presidente informou que 30 

serão disponibilizados terminais de computadores em uma escola de cada município 31 

nos dias 09 e 10 para os servidores votarem, e, que o Instituto de Tecnologia da 32 

Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST também 33 

disponibilizará a votação das eleições via smartphone. Na sequência, o Presidente 34 

passou a palavra a Assessora de Comunicação, Carolina Paixão, que fez uma 35 

explanação dos procedimentos que estão sendo adotados no processo eleitoral em 36 

relação à divulgação das eleições. Ela informou que está utilizando de vários meios de 37 

comunicação, entre eles, site oficial do Governo do Estado (www.es.gov.br); site 38 

institucional do IPAJM, SEGER, Portal do Servidor, bem como das demais secretarias, 39 

órgãos e autarquias estaduais; Diário Oficial do Estado (com pelo menos 1 – um – 40 

espaço por semana); site dos Sindicatos, tais como SINDIPÚBLICOS, SINDIUPES e 41 

SINDIPOL;  e-mails, que estão sendo enviados aos servidores ativos e aposentados; 42 

notas nos contracheques dos mesmos; wallpaper (distribuído a todos os assessores de 43 

comunicação da Rede do Governo do Estado, para que eles possam inserir material no 44 

computador dos servidores em atividade); cartaz informativo (dois tipos), sendo um 45 

destinado aos eleitores do Poder Executivo e outro especificamente para os eleitores 46 

dos outros Poderes (distribuído para as secretarias/órgãos/autarquias e sindicatos); 47 

jornais impressos, com a inserção, por exemplo, de várias notas na Coluna do Servidor 48 

– jornal A Tribuna, de forma gratuita, por meio de mídia espontânea (sem custos para a 49 

autarquia), entre outros meios de comunicação. A Assessora, ainda com a palavra, fez 50 

questão de enfatizar que o direcionamento da divulgação do pleito deu-se, 51 

principalmente, com o objetivo de atingir os servidores ativos e aposentados do 52 

Instituto, que são aqueles que podem participar da eleição. A Assessora de 53 

Comunicação colocou-se à disposição para sugestões e novas ideias. Terminada a 54 
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parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, o Conselheiro 55 

Valmir perguntou se já foram enviados os ofícios aos Poderes solicitando a indicação 56 

dos membros do Conselho e o Presidente informou que será encaminhado na próxima 57 

semana.  A Conselheira Erica perguntou ao Presidente, a respeito da vacina contra a 58 

gripe H1N1 para atender a Central de Atendimento e Perícia Médica, e o Presidente 59 

respondeu que por ser a perícia médica atividade de saúde, os servidores puderam 60 

tomar em posto de vacinação apresentando o crachá, e quanto a Central de 61 

atendimento, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Paulo Renato, ficou de 62 

conversar na Secretaria de Estado da Saúde -SESA. Por fim, o Presidente Executivo 63 

do IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo para a próxima reunião 64 

que será no dia 26 de julho de 2016, às 9h00min.Nada mais havendo a tratar, foi 65 

encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 66 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai 67 

assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 68 

 
 
 
 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 
Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM 

                  

HELMUT MUTIZ D’AUVILA 
Representante do Poder Executivo 

JOÃO DE DEUS ALOCHIO 
Representante do Poder Judiciário    

 
 

PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Representante dos segurados ativos 

militares  

(Ausente) 
 

VALMIR CASTRO ALVES 
Representante do Poder Legislativo 

 
 
MARIA HELENA COTA VASCONCELOS 

Representante dos segurados inativos 
 

 
ERICA BAPTISTA DE CASTRO 

Representante dos segurados ativos 
civis  
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