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 ATA Nº 74 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 26 DE ABRIL DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e seis de abril  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 quarta 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, VALMIR CASTRO ALVES, ERICA BAPTISTA DE CASTRO, MARIA 6 

HELENA COTA VASCONCELOS, HELMUT MUTIZ D’AUVILA e JOÃO DE DEUS 7 

ALOCHIO. 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. Registrada a presença da servidora MARIANA DO NASCIMENTO 10 

GONÇALVES DE FREITAS, Assessora Especial do Instituto. Passando ao terceiro 11 

ponto de pauta acerca do processo das eleições para os Conselhos Administrativo e 12 

Fiscal do IPAJM, o Presidente informou que foi designada uma comissão Eleitoral por 13 

meio da Portaria nº 036-S, de 31 de março de 2016, para tratar do processo eleitoral 14 

dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM. Informou que solicitou a Assessora 15 

Mariana para acompanhar o processo, uma vez que a mesma acompanhou os 16 

trabalhos realizados pela comissão anterior. Disse que o Tribunal Regional Eleitoral –17 

TRE, desta vez, não poderá disponibilizar urnas eletrônicas, por se tratar de ano 18 

eleitoral e que será solicitado ao Governo a alteração do Decreto nº 2495-R/2010 para 19 

que o voto seja por meio digital e por cédulas. Ressaltou que a votação por meio digital 20 

significará uma redução dos custos com o processo eleitoral em relação às eleições 21 

anteriores. As eleições estão previstas para acontecer nos dias 09 e 10 de agosto de 22 
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2016. Que a eleição deverá ser mista. Que somente os servidores do Poder Executivo 23 

poderão votar por meio digital. Os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, 24 

Tribunal de Contas serão por cédula, uma vez que os servidores não são cadastrados 25 

no Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo – 26 

SIARHES. A Conselheira Maria Helena pediu a palavra e falou que é a favor da 27 

eleição com urna. Acredita, que desta forma, ajuda no processo de formação do 28 

servidor. Ressaltou, que os aposentados em sua maioria, não tem domínio para lidar 29 

com a internet. Disse que será voto vencido, mas que ratifica o seu posicionamento em 30 

utilizar a urna manual no dia das eleições. A Conselheira Érica frisou a importância de 31 

ter um servidor em cada cidade para incentivar e dar publicidade, como por exemplo, 32 

nas escolas. O Conselheiro Araújo disse que é primordial ter o informativo divulgando 33 

a eleição, a Conselheira Maria Helena sugeriu um debate pela Internet. O Conselheiro 34 

Helmut sugeriu que a comissão eleitoral acompanhe bem de perto os trabalhos do 35 

PRODEST. A Assessora Mariana, fez um breve relato, mostrando aos conselheiros 36 

que nas eleições anteriores, uma realizada com votação presencial e a outra com 37 

votação presencial e por correspondência, o número de eleitores que emitiram seu voto 38 

foi pouco expressivo. Assim, pretende-se alcançar um número maior de eleitores com a 39 

votação digital, além de implicar em uma redução do custo do processo eleitoral. 40 

Depois de um amplo debate com os conselheiros, ficou definida que a votação será via 41 

internet para os servidores ativos e inativos do poder executivo e dos outros poderes a 42 

votação via cédula que vai ser enviada, e possibilitar o recolhimento também de uma 43 

urna em cada sede dos quatro poderes. Mariana esclareceu que os servidores que 44 

receberão cédulas não estão cadastrados no SIARHES e somente os servidores do 45 

Executivo terão acesso ao Portal do Servidor. Terminada a parte destinada ao 46 

EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, o Presidente informou que devido a 47 

incompatibilidade nas agendas, não foi realizada a reunião com a PREVES, e, na 48 

oportunidade, perguntou se há interesse em marcar uma nova data e os conselheiros 49 

confirmaram. Na sequência a Conselheira Erica sugeriu ao Conselheiro Paulo Araújo 50 

que a reunião fosse na Polícia Militar. O Presidente se posicionou dizendo que, se 51 

houver quórum de 50%, a reunião acontecerá na data sugerida pelo Diretor da 52 

PREVES. O Presidente convidou os conselheiros para participar de uma reunião com 53 

a Empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial -ETAA para apresentação dos 54 
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primeiros números de uma avaliação atuarial com novas premissas, no dia 02 de maio 55 

às 13h30min, neste gabinete. O Presidente informou que na próxima reunião irá 56 

apresentar os dados da telefonia deste Instituto. Por fim, o Presidente Executivo do 57 

IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo para a próxima reunião que 58 

será no dia 31 de maio de 2016, às 9h00min. Nada mais havendo a tratar, foi 59 

encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 60 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai 61 

assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 62 

 
 
 

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 
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Representante dos segurados ativos 
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