GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
––––––––––––––––––– IPAJM –––––––––––––––––––

ATA Nº 75
ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DATA: 31 DE MAIO DE 2016
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

1

Às nove horas do dia trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis, foi realizada na sala

2

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

3

Estado do Espírito Santo - IPAJM, a septuagésima quinta reunião do Conselho

4

Administrativo, sob a Presidência do Sr. BRUNO MARGOTTO MARIANELLI, com a presença

5

dos membros deste Conselho: PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA, ERICA BAPTISTA DE

6

CASTRO, MARIA HELENA COTA VASCONCELOS e HELMUT MUTIZ D’AUVILA. Aberta a

7

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

8

reunião anterior, lida pela servidora Daniella Bedin Guilhen e aprovada por unanimidade

9

pelos Conselheiros. Registrada a ausência dos Conselheiros VALMIR CASTRO ALVES e

10

JOÃO DE DEUS ALOCHIO. Passando ao terceiro ponto de pauta acerca da Central de

11

Atendimento, o Presidente fez um breve relato referente ao trâmite do processo nº 71548033,

12

que visa a contratação de empresa terceirizada na prestação de serviços de atendimento

13

multimeios e presencial, já apreciado pelo Setor Jurídico no tocante à proposta de licitação,

14

apresentando, por fim, resumo do levantamento elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da

15

Informação –NTI, contendo os dados da telefonia do Instituto, bem como demais atendimentos

16

realizados. Após apresentação, o Presidente abriu para as considerações dos Conselheiros.

17

Houve um amplo debate, a Conselheira Maria Helena ratificou o seu posicionamento contrário

18

à terceirização, por entender que a privatização além de não dar respostas as demandas do

19

Instituto, vai significar a precarização das condições de trabalho dos terceirizados. Os demais

20

solicitaram esclarecimentos sobre as atribuições da contratada, que tipo de atendimento será

21

feito, como será o contrato. Questionaram também sobre a segurança e controle da empresa

22

contratada. O Conselheiro Helmut sugeriu que o Instituto faça uma consulta a Secretaria de

23

Controle e Transparência –SECONT. Após discussões manifestaram posicionamento a favor

24

do prosseguimento do processo. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as

25

COMUNICAÇÕES, o Presidente perguntou aos Conselheiros se a reunião conjunta com a
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26

PREVES realizada no dia 20 de maio foi satisfatória. Logo, o Conselheiro Araújo elogiou a

27

explanação, disse que o Presidente da PREVES, Sr. Alexandre W. Neves, esclareceu suas

28

dúvidas, inclusive, confirmando que os Policiais Militares não têm direito a Previdência

29

Complementar do Estado. O Conselheiro informou que vai entrar em contato com a PREVES

30

para agendar uma apresentação com as entidades de classe da Polícia Militar. Em seguida o

31

Conselheiro Helmut fez elogios a apresentação, disse que o Presidente é bastante técnico e

32

que as suas dúvidas foram elucidadas. Dando prosseguimento, a Conselheira Erica, indagou

33

ao Presidente a possibilidade de conseguir a vacina contra o vírus da gripe H1N1 para os

34

servidores da Central de Atendimento e Perícia médica do IPAJM, uma vez que atende

35

diretamente os segurados e o Presidente se prontificou em conversar com a Diretora Técnica

36

para tentar resolver essa situação. Na sequência, a conselheira perguntou a respeito do

37

contrato do SISPREV, o Presidente informou que o processo está em andamento e que até a

38

próxima semana será divulgado a empresa vencedora. Os Conselheiros Araújo e Helmut

39

perguntaram sobre o andamento do processo da nova Sede e o Presidente respondeu que

40

esteve com o Diretor Presidente do IOPES e que o mesmo deverá entregar o processo até final

41

de maio/2016. A Conselheira Maria Helena perguntou sobre o processo eleitoral e o

42

Presidente informou que o PRODEST ligou informando que foi finalizado o programa e que vai

43

entrar em teste. Por fim, o Presidente Executivo do IPAJM convocou os membros do Conselho

44

Administrativo para a próxima reunião que será no dia 28 de junho de 2016, às 9h00min.Nada

45

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu DANIELLA BEDIN GUILHEN,

46

Secretária do Conselho - respondendo, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada

47

pelo Presidente e demais Conselheiros.
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM
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