
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

––––––––––––––––––– IPAJM ––––––––––––––––––– 

Av. Cézar Hilal, 1.345, Santa Lúcia, Ed. Center Pax, Vitória-ES – CEP 29.056-083 
Tel. (27) 3636-4181 – Fax: (27) 3636-4182 

www.ipajm.es.gov.br - gabinete@ipajm.es.gov.br  

                                                                

 ATA Nº 64 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 28 DE JULHO DE 2015         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e quinze, foi realizada na 1 

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

Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a sexagésima quarta reunião do 3 

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

MARIANELLI, com a presença dos membros deste Conselho: HELMUT MUTIZ 5 

D’AUVILA, PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA, JOÃO DE DEUS ALOCHIO, VALMIR 6 

CASTRO ALVES, ERICA BAPTISTA DE CASTRO,  e MARIA HELENA COTA 7 

VASCONCELOS. 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 referente aos relatórios 10 

mensais de investimentos, no qual foi questionado pela Conselheira Erica o não 11 

recebimento dos mesmos por e-mail, o Presidente informou que conversou com 12 

Gilberto, Diretor de Investimentos e ele explicou que o software de controle ficou sete 13 

meses para ser homologado e que há duas semanas atrás conseguiu  fazer com que a 14 

ferramenta funcionasse a contento, e, que a partir do mês de agosto, pretende 15 

encaminhar os relatórios mensais regularmente. Terminada a parte destinada ao 16 

EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, o Presidente falou sobre a 17 

necessidade de uniformização do entendimento sobre a forma de utilização do 18 

superávit orçamentário gerado pelo Fundo Previdenciário, dentro do Orçamento Geral 19 

do Estado, a fim de  evitar   possíveis    interpretações   equivocadas   como    as    que  20 
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aconteceram no início deste ano. Essa discussão deve acontecer com a participação 21 

da Secretaria de Controle e Transparência - SECONT, da Secretaria de Planejamento - 22 

SEP, da Secretaria da Fazenda - SEFAZ e do Tribunal de Contas, ou seja, todos os 23 

atores envolvidos no processo de utilização e controle. Na sequência, informou que o 24 

IPAJM vai iniciar o Planejamento estratégico e convidou os conselheiros para participar 25 

dessa etapa pedindo sugestões aos mesmos, uma vez que o Instituto nunca conseguiu 26 

realizar um planejamento estratégico que tivesse uma sequência. O Presidente 27 

passou a palavra ao Conselheiro Helmut  que expôs algumas experiências por onde 28 

trabalhou,  disse que o planejamento é a base e tem que ser feito, devendo ser enxuto, 29 

ter foco, e só funciona se o topo da pirâmide (presidente e diretores), apoiarem. Na 30 

sequência, a Conselheira Maria Helena enfatizou que a reunião conjunta entre os 31 

conselhos administrativo e fiscal é um termômetro do planejamento e das coisas que 32 

acontecem no dia a dia. Portanto, deve ser realista, mostrar com clareza os resultados 33 

das ações implementadas, bem como, compartilhá-los  esses resultados, como por 34 

exemplo, o resultado do recadastramento. Ainda com relação ao planejamento, o 35 

IPAJM tem que compor uma comissão de servidores para planejar e essas 36 

informações tem que ser com dados confiáveis. Ressaltou, que a insatisfação dos 37 

servidores devido à desvalorização do seu trabalho,  é acarretada pela indefinição do 38 

governo de uma data base de reajuste salarial. Desse modo, sem as metas do governo 39 

estarem previamente definidas, a realização do Planejamento é dificultada. O 40 

Conselheiro Valmir disse que os “gargalos” devem ser resolvidos com prioridades, 41 

como metas principais, e, para isso, o planejamento é fundamental e deve ser urgente. 42 

A Conselheira Érica é da opinião de que os Conselheiros devem participar do 43 

planejamento, que é necessário que aconteça, e se coloca à disposição enquanto 44 

conselheira e servidora do IPAJM para colaborar. Acredita que o Instituto com esta 45 

administração conseguirá realizar o Planejamento estratégico. O Presidente informou 46 

que no decorrer desta semana irá apresentar aos servidores o novo fluxo de 47 

aposentadoria e em seguida reunirá com os diretores para planejar as ações a serem 48 

tomadas para implantação do planejamento estratégico. A Conselheira Maria Helena 49 

pediu a palavra e justificou antecipadamente a sua ausência na próxima reunião, por 50 

motivo de viagem. Por fim, o Presidente convocou os Conselheiros   para   a    próxima  51 

reunião que acontecerá no dia 25 de agosto de 2015, às 9h00min. Nada mais havendo  52 
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a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 53 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada vai 54 

assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 55 
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