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 ATA Nº 77 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 26 DE JULHO DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e seis de julho 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 sétima 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, JOÃO DE DEUS ALOCHIO e VALMIR 7 

CASTRO 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 acerca das eleições, o 10 

Presidente cientificou os Conselheiros que aconteceu neste Instituto uma reunião com 11 

o SINDIPÚBLICOS, também com a participação do SINDIPOL e SINDISAÚDE, visando 12 

esclarecer alguns questionamentos sobre os procedimentos que serão realizados nas 13 

eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal da autarquia, por exemplo, referente ao 14 

pleito ser adotado de forma mista. Ele explicou que os segurados (servidores ativos 15 

efetivos e aposentados) do Poder Executivo participarão por meio da internet, no Portal 16 

do Servidor. Já os segurados dos Poderes Legislativo, Judiciário, bem como do 17 

Ministério Público e do Tribunal de Contas, votarão por meio de cédulas, tendo em 18 

vista que os segurados que fazem parte desses Poderes não são cadastrados no 19 

Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo –20 

SIARHES. Na oportunidade, o presidente destacou as vantagens, a segurança e a 21 

economicidade que a votação pela internet oferece. Disse que foi uma reunião rápida, 22 
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porém, todos entenderam e concordaram com as explicações, e, hoje, praticamente 23 

todos os sites dos sindicatos já estão munidos de informações referentes às eleições. 24 

Ressaltou que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) é parceiro nas eleições, 25 

pois disponibilizará nas escolas estaduais computadores, com internet, exclusivos para 26 

que os segurados possam votar. Além disso, informou que a Comissão Eleitoral 27 

disponibilizou aos representantes das escolas um número de contato direto com a 28 

referida Comissão em caso de dúvidas dos segurados nos dias da realização do pleito. 29 

Informou também que as cédulas de votação já foram enviadas aos segurados dos 30 

Poderes. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as 31 

COMUNICAÇÕES, o Presidente disse que já foram enviados os ofícios para os 32 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como para o Tribunal de Contas e 33 

Ministério Público, solicitando a indicação para representantes dos membros e 34 

suplentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM. Em seguida, o Presidente 35 

falou que conversou com Daniel, Presidente do Instituto de Obras Públicas do Estado do 36 

Espírito Santo (IOPES), a respeito do acompanhamento do projeto da obra da sede 37 

antiga do IPAJM, e que, na ocasião, percebeu que o referido Instituto talvez não 38 

consiga desenvolver o projeto, e que inclusive o processo que trata da demolição do 39 

prédio do IPAJM foi enviado ao comitê de gastos, na Secretaria de Transportes e 40 

Obras Públicas do Estado – SETOP. Lembrou que, em relação ao aluguel da atual 41 

sede do Instituto, hoje, de fato, a autarquia está pagando praticamente metade do valor 42 

que pagava no início da gestão, em 2015, que era de cerca de R$140.000,00 (cento e 43 

quarenta mil reais). Atualmente, o Estado desembolsa na ordem de R$76.000,00 44 

(setenta e seis mil reais) líquidos. A Conselheira Erica pediu a palavra e disse que está 45 

sendo questionada pelos colegas acerca de quais providências estão sendo tomadas 46 

em relação à renovação do contrato do SISPREV, à terceirização da Central de 47 

Atendimento e ao desaparecimento do computador do Instituto. O Presidente 48 

respondeu que pediu cuidadosa verificação sobre o real desaparecimento do 49 

computador, que foi registrado boletim de ocorrência e aberta sindicância. Em paralelo 50 

solicitou que fosse feito levantamento de custo para instalação de câmeras no prédio 51 

para inibir futuros furtos. O Conselheiro Helmut sugeriu que fosse verificado no 52 

contrato da empresa de segurança se há previsão dela arcar com o desaparecimento 53 

do computador por se tratar de empresa de segurança patrimonial. Dando continuidade 54 
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ao questionamento da Conselheira Erica, em relação à terceirização da Central de 55 

Atendimento, o Presidente informou que já foi dada autorização para lançamento do 56 

edital na praça, não sabendo precisar a data de quando ocorrerá. Em relação ao 57 

SISPREV, informou que o contrato anterior terminou com parcela a pagar em função 58 

da falta de integração do SIARHES com o sistema e ficou definido com a área de TI e a 59 

Agenda que será feita uma última carga de informações e que o novo contrato só será 60 

assinado quando a integração e pendências do contrato anterior fossem sanadas. Por 61 

fim, o Presidente Executivo do IPAJM convocou os membros do Conselho 62 

Administrativo para a próxima reunião que será no dia 30 de agosto de 2016, às 63 

9h00min.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE 64 

GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a 65 

presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 66 

 
 
 
 

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  

 
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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