GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
––––––––––––––––––– IPAJM –––––––––––––––––––
ATA Nº 31
ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DATA: 26 DE MARÇO DE 2013
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e treze, foi realizada na sala
de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM, a trigésima primeira reunião do Conselho Administrativo
sob a Presidência do Sr. JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, com a presença dos
membros deste Conselho: SILVIO FALCÃO SPERANDIO, MARIA HELENA COTA
VASCONCELOS, RÔMULO LOPES BERNABÉ, GILMAR LUIZ BORLOT. Registrada a
ausência dos Conselheiros HELMUT MUTIZ D’AUVILA e NILSON ESCOPELLE GOMES.
Ainda, foi registrada a presença do Dr. Rafael Pina de Souza Freire, Gerente Jurídico e
Previdenciário deste Instituto. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o
Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida, foi aprovada por
unanimidade. Passando ao terceiro ponto de pauta, o Presidente solicitou apoio dos
membros do Conselho para a realização da Eleição de membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Administrativo. O Conselheiro Sílvio questiona acerca do apoio que os
Conselheiros poderiam dar ao processo e, argumenta que a participação do Conselho
poderia caracterizar certo protecionismo a determinada categoria. A Conselheira Maria
Helena diz que é interesse das categorias, bem como, dos sindicatos divulgarem o processo
eleitoral, no entanto, entende que membros do Conselho não devem participar do processo.
Os Conselheiros sugerem que as urnas sejam disponibilizadas em locais neutros, por
exemplo escolas municipais, clubes sociais como Álvares Cabral, Anchieta, SESI, para dar
transparência ao processo. O Presidente informou que buscou a Fundação Banestes para
conhecer o sistema informatizado de votação adotado pela Fundação, entretanto, a
Fundação possuiu apenas 2.000 (dois mil) associados e o custo para realização da eleição
foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que inviabilizaria a adoção deste método pelo IPAJM,
considerando o grande número de servidores públicos. O Conselheiro Gilmar disse que
para dar início ao processo eleitoral cabe ao Presidente Executivo do IPAJM nomear a
Comissão responsável. O Presidente informou que a designação da Comissão ocorrerá em
abril/2013, observando os mesmos prazos da eleição de 2010. Passando ao quinto ponto da
pauta que trata da mudança provisória da sede do IPAJM, o Presidente relatou que não foi
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publicada nova chamada pública como decidido na reunião anterior do Conselho, uma vez
que, o proprietário do imóvel localizado na Avenida Cézar Hilal, nº 1345, Praia do Suá,
informou que até o dia 15 de março do corrente ano seria entregue toda a documentação
solicitada para confecção do contrato de locação. Contudo, o cartório de registro de imóveis
exigiu que fossem apresentados outros documentos, sendo que as exigências já foram
cumpridas pelo Sr. Vicente Maciel, proprietário do imóvel, no entanto até a presente data
não foi passada a nova data para apresentação definitiva da escritura do imóvel. O
Presidente informou que publicará nova Chamada Pública, pois, o IPAJM não mais poderá
continuar aguardando. O Presidente disse que foi contratada empresa para fazer as
reformas necessárias nas instalações físicas do IPAJM, sendo que as obras estão para ser
iniciadas. O Presidente deu conhecimento ao Conselho da possibilidade do IDURB – ES Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito - ceder seu imóvel,
situado na Av. Vitória, nº 2045 para a transferência provisória do IPAJM, o qual poderá
abrigar todos os servidores do Instituto, sem nenhum custo para o IPAJM. O Conselheiro
Sílvio sugeriu por prudência que antes de publicar nova chamada pública, seja esgotada a
possibilidade de transferência para o IDURB. Os Conselheiros decidem que deve ser
publicada nova Chamada Pública a fim de agilizar o processo, caso não se concretize a
cessão do imóvel pelo IDURB. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando
às COMUNICAÇÕES, o Presidente pergunta se os Conselheiros estão recebendo da
Diretoria de Investimentos mensalmente as informações acerca dos investimentos do
Instituto, no entanto, foi respondido que não. O Presidente deu conhecimento ao Conselho
que na última reunião do CONAPREV, foi realizada uma apresentação pelo Presidente do
BRB – Banco de Brasília, sobre uma nova forma de investimento para os Regimes Próprios
de Previdência, qual seja, fundo de investimento do ramo imobiliário através do Programa
do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, considerando que, se os Regimes Próprios
continuarem investindo apenas em títulos públicos será difícil atingir a meta atuarial. O
Presidente informa ainda que, há um ano o Governador do Estado solicitou que fosse
realizado um estudo para implementação da previdência complementar no âmbito do
Espírito Santo, sendo que o Ministério da Previdência também orientou aos Regimes
Próprios que fizessem este estudo. O Diretor Técnico do IPAJM em conjunto com o
Presidente Executivo estão a frente deste projeto. No entanto ficou constatado que, tendo
em vista, o baixo número de servidores do Poder Executivo que recebem acima do teto
remuneratório instituído pelo Regime Geral de Previdência Social, a previdência
complementar somente terá viabilidade se os outros Poderes também participarem. Neste
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momento, o estudo está ficando a cargo do Governo do Estado, através da Secretaria de
Planejamento, concomitante com o IPAJM, uma vez que, o Instituto cuida apenas do
Regime Próprio de Previdência. Por fim, ficou convocada a próxima reunião para o dia
30/04/2013, às 09h00min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu
MARCIA REGINA FIOROTTI, Secretária do Conselho em substituição, lavrei a presente ata
que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

(AUSENTE)
HELMUT MUTIZ D’AUVILA
Representante do Poder Executivo

GILMAR LUIZ BORLOT
Representante dos Segurados
Ativos Militares

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS
Representante dos Segurados Inativos

SILVIO FALCÃO SPERANDIO
Representante do Poder Judiciário

(AUSENTE)
NILSON ESCOPELLE GOMES
Representante do Poder Legislativo

RÔMULO LOPES BERNABÉ
Representante dos Segurados Ativos Civis
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