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 ATA Nº 70 

 

ASSUNTO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 22 DE DEZEMBRO DE 2015         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e quinze, foi 1 

realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de 2 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a septuagésima 3 

reunião do 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, JOÃO DE DEUS ALOCHIO e HELMUT MUTZ 7 

D’AUVILA. Registrada a presença do Sr. Gilberto de Souza Tulli, Diretor de 8 

Investimentos deste Instituto. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o  9 

Presidente determinou a leitura da Ata da reunião anterior que lida foi aprovada por 10 

unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta,  o Presidente 11 

cientificou que autorizou ad referendum do Conselho, a abertura de crédito 12 

Suplementar, processo nº 72637153, no valor de R$ 260.100,00 (duzentos e sessenta 13 

mil, e cem reais), para cobrir despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas do 14 

IPAJM. Após apresentação do processo citado, e considerando que não houve tempo 15 

hábil para convocação de reunião para análise do mesmo, foi ratificada, por 16 

unanimidade de votos, a autorização ad referendum dada pelo Presidente Executivo. 17 

Passando ao quarto ponto de pauta, o Presidente convidou o Diretor de Investimentos 18 

do IPAJM, Sr. Gilberto de Souza Tulli, para apresentar a proposta de Política de 19 

Investimentos do Instituto para o exercício de 2016, previamente encaminhada aos 20 

Conselheiros por e-mail. Com a palavra, o Diretor deu início à sua apresentação 21 
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dizendo que destacaria as alterações realizadas em relação à política do ano anterior, 22 

uma vez que os Conselheiros já tinham conhecimento sobre a Política de 23 

Investimentos. Daria uma visão geral e depois abriria para as perguntas. Um ponto 24 

destacado foi a origem dos recursos, pois rendimentos também passam a ser 25 

contabilizados como tal e hoje, em alguns meses, já representam cerca de 50% do 26 

total. Retirou-se do Projeto o Parágrafo referente à aposentadoria complementar, por 27 

ser dissociada do IPAJM e não interferir nos investimentos do Instituto. Dentro das 28 

Diretrizes para o próximo ano, estão alterações necessárias para que se publique 29 

regularmente no site os resultados da Política de Investimentos, garantindo maior 30 

transparência. Outra alteração foi referente à custódia e operação dos Títulos Públicos, 31 

que já podem ser adquiridos no mercado secundário, o que possibilitou o aumento da 32 

carteira, melhorando a segurança. No mês de agosto de 2016 vencerá um grande 33 

volume de títulos e existe a possibilidade de, ao longo do ano, esses títulos serem 34 

trocados por outros de vencimento mais longo, caso o cenário seja favorável. No item 35 

referente à controle da carteira, espera-se a melhoria das ferramentas de análise de 36 

investimentos, bem como a melhoria do conhecimento, com a capacitação e a 37 

formação das pessoas envolvidas na gestão da Política de Investimentos. O 38 

Presidente fez uso da palavra reforçando que quando a equipe possui os 39 

conhecimentos necessários, aumentam as chances de se alcançar os resultados 40 

almejados. O Diretor  observou as oscilações do mercado macroeconômico, 41 

ressaltando os pontos analisados pelas agências mais renomadas do país. Dentre eles, 42 

existe um consenso de que a Taxa Selic deve continuar subindo, podendo cair um 43 

pouco em algum momento, mas voltando a subir. Com relação ao Brasil, a inflação 44 

continua longe da meta proposta pelo Governo. Uma expectativa otimista será bater no 45 

teto da meta. As previsões também indicam um PIB negativo. Por isto uma diferença 46 

entre a Política de 2015 e a de 2016, será aumentar o volume de títulos públicos na 47 

Carteira. Será mantido o investimento no Fundo Imobiliário já contratado, devido à 48 

carência. Os investimentos em ações foram quase zerados e só serão avaliados novos 49 

investimentos caso o cenário mude de forma relevante. Os fundos de crédito privado 50 

estão vencendo e não deve haver oferta de novos fundos atrativos desse tipo. Com 51 

relação aos Fundos DI, continuam rendendo bem, por isso, investe-se o máximo que 52 

pode. A Conselheira Maria Helena observou a atual fase do Capitalismo Financeiro e o 53 
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deslocamento de muitos recursos para os investimentos financeiros, na esfera 54 

bancária, no lugar de se investir em produção. Que a Política de Investimentos do 55 

IPAJM deve ser conservadora, centrada na maior segurança possível dos recursos. 56 

Que somos pequenos no mercado financeiro, por isto a necessidade de nos apoiarmos 57 

em uma Consultoria idônea. O Conselheiro Helmut destacou a necessidade de 58 

transparência e a análise constante dos cenários. O Conselheiro Walmir destacou que 59 

o controle precisa ser constante. Que os cenários são negativos. Que é preciso zelar 60 

pela saúde do Fundo do IPAJM. O Conselheiro Paulo destacou a necessidade de 61 

autonomia do IPAJM. O Presidente lembrou que o Instituto está ligado ao Estado. Que 62 

a partir de 2040 o Fundo Previdenciário vai pagar aposentadorias. Que hoje, 95% vem 63 

do Fundo Financeiro, que o Estado paga. Que a preocupação hoje é o IPAJM discutir 64 

conjuntamente com o Estado e a SEGER, a gestão dos servidores públicos. Que a Lei 65 

de Responsabilidade Fiscal tenha também o controle da Sociedade Civil. Gilberto 66 

ressaltou que estas questões têm a ver com o Fundo Previdenciário e que são 67 

necessários cerca de 20 anos para se fazer essa travessia. O Conselheiro João de 68 

Deus questionou sobre a situação do Estados, com referência à Lei de 69 

Responsabilidade Fiscal tendo o Presidente respondido que muitos não conseguem 70 

alcançar a meta prevista para os Fundos de Investimentos. Que há a necessidade de 71 

verificar os processos atrasados e controlar os fluxos de aposentadorias. O 72 

Conselheiro Helmut lembrou os concursos já ocorridos e as previsões das 73 

aposentadorias e seus impactos. A Conselheira Érica questionou sobre o aluguel e 74 

também sobre o Cálculo Atuarial, que segundo informações não foram encaminhados 75 

ao Ministério da Previdência. O Diretor de Investimentos, respondeu que observando 76 

a legislação e os sistemas de controle do MPS não encontrou nenhuma irregularidade. 77 

O Presidente respondeu que o sistema do Ministério estava com problemas. A 78 

Conselheira Érica perguntou quando o cálculo atuarial seria feito e Gilberto respondeu 79 

que o Tribunal de Contas questionou o IPAJM e viu que era necessário melhorar o 80 

Contrato com a empresa e que haverá licitação no próximo ano. Que a própria 81 

empresa desistiu de renovar o contrato. Que a Legislação não obriga publicar o cálculo 82 

até janeiro e que o Ministério da Previdência pede até o final de março. O Presidente  83 

fez uso da palavra informando que o Ministério da Previdência pede cálculo atuarial 84 

resumido, e com relação ao aluguel, não há intenção de se mudar. Disse que existem 85 

http://www.ipajm.es.gov.br/
mailto:gabinete@ipajm.es.gov.br


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  

algumas pendências com o Contrato de Aluguel que precisam ser solucionadas e que a 86 

SECONT orientou que fossem tomadas medidas visando sanear o processo. 87 

Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, o 88 

Presidente agradeceu e falou  da sua satisfação em terminar o ano de 2015 com os 89 

processos de DTC concluídos, que quando assumiu a Presidência no início do ano 90 

neste Instituto estavam bastante atrasados. Disse que hoje está longe do ideal, mas 91 

agradece cada servidor pelo empenho e dedicação;  que devolveu em dezembro/2015 92 

cerca de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) processos para os órgãos de origem, cujos 93 

servidores implementarão a regra de aposentadoria em 2016. Por fim, o Presidente 94 

Executivo convocou os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá no dia 26 95 

de janeiro de 2016, às 9h00min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 96 

da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do 97 

Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e 98 

demais Conselheiros. 99 

 
 
 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 
Presidente do Conselho Administrativo 
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