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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 

 

ATA: Nº. 06/2008 

ASSUNTO: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2008 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 
 
Às nove horas do dia 29 de outubro de dois mil e oito, foi realizada na sala de reunião do 
Conselho, localizada na Sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a sexta reunião do Conselho Administrativo, sob a 
Presidência do Dr. RÔMULO AUGUSTO PENINA, com a presença dos membros deste 
Conselho: RÔMULO LOPES BERNABÉ, MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT, 
MARIA INÊS PIMENTA CASTELLO MIGUEL, SANDRA HELENA BELLON. Registrada 
a ausência do Conselheiro JÚLIO CESAR BASSINI CHAMUN e dos Conselheiros JOSE 
MARIA PIMENTA e SOLON BORGES MARQUES JUNIOR, devidamente justificada. 
Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes. Com a 
palavra, o Diretor Técnico, Sr. Carlos Coutinho Batalha, convidou todos os Conselheiros 
a participarem do Curso de Previdência que será realizado nos dias 26 a 28 de 
novembro pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de 
Pernambuco - FUNAPE. Explanou sobre os planejamentos relacionados às futuras obras 
do IPAJM, sendo um deles a elaboração de Projeto Arquitetônico visando posteriormente 
à construção de nova Sede. Em busca de melhores adequações físicas, o Instituto 
através de pesquisas, observou a complexidade de locação de imóveis, sendo que 
alguns destes somente assinariam acordo por um período mínimo de 5 (cinco) anos de 
aluguel, não atendendo os interesses do IPAJM. A Conselheira Marly levantou a questão 
da repercussão financeira quanto aos projetos de mudança estrutural. Em seguida, o 
Conselheiro Rômulo Lopes sugeriu que se fizesse diagnóstico do Instituto, sendo 
necessária a elaboração de projeto para o futuro tendo em vista a grande demanda de 
servidores que o mesmo receberá, visando o setor administrativo. Dando 
prosseguimento, a Sra. Marly comentou sobre os modos de discussão junto à antiga 
Gerente Administrativa, Sra. Carlota Helena Coser Pinheiro, onde eram colocados em 
mesa pontos, os quais, o Instituto precisaria, ao invés de discutirem pretensões sobre a 
reforma. Acrescentou que a Comissão de Licitação ao analisar a nova estrutura 
Institucional, observou a ausência de espaço e setores importantes para o andamento 
dos trabalhos. Em seguida, o Sr. Rômulo Lopes afirmou que tanto a estrutura física 
quanto a experiência do IPAJM são novas, havendo necessidade da elaboração de 
novos projetos, que se resumem em investimento não em custos, sendo um equívoco 
não fazê-los. Analisar e aprender com as experiências de outros Órgãos é fato para 
melhor desempenho dos planejamentos, acrescentou. O Presidente Executivo destacou 
que há estudo atuarial consistente no IPAJM e que a FUNAPE poderá fazer os estudos 
referentes às obras. O Diretor Técnico completou que a Fundação passou pelas mesmas 
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etapas que o IPAJM está passando, sendo este um dos motivos pela formulação de 
convênio entre eles. Dando Prosseguimento, o Presidente Executivo leu a notícia do 
Ministro da Previdência, Sr. Jose Pimentel, publicado em 15 de outubro de 2008 pela 
Agência Brasil, onde consta que, “A idéia, segundo o ministro, é fazer com que todas as 
cidades acima de 20 mil habitantes tenham um posto da Previdência para facilitar o 
atendimento ao cidadão. De acordo com ele, há 715 municípios acima de 20 mil 
habitantes sem agência da Previdência Social. Cada unidade custará R$ 550 mil.” Na 
oportunidade, agradeceu a presença do Diretor Técnico, o qual se retirou da reunião. 
Posteriormente, a Sra. Sandra Bellon finalizou, acrescentando que, é necessário 
oferecer essa comodidade aos beneficiários das Agências Regionais. Passando para 
próximo ponto de pauta, referente à aquisição de mobiliários, com a palavra, o Sr. 
Rômulo Lopes, que explanando sobre seu antigo parecer, constatou-se a necessidade 
de estudos e avaliação estrutural da Sede, que se encontra desgastada, sendo a 
Comissão Permanente de Licitação a responsável pela opção de aquisição por registro 
de preço, decidindo se é vantagem ou não optar por esse meio. Posteriormente, com a 
execução da leitura do seu novo parecer, concluiu-se da necessidade de avaliação de 
cada setor observando os que precisam de maior atenção. Em relação à Central de 
Atendimentos, o aumento no número de funcionários foi também destacado pelo 
Conselheiro como necessário. Finalizou confiando nas palavras do Diretor Técnico 
quanto à existência de análise e avaliação necessária do IPAJM a pedido do Conselho 
Administrativo realizada pelo IOPES, e apesar da aparência não precisa de reforma e 
sim de recuperação da parte elétrica e pintura do prédio onde se pretende instalar o 
Departamento Jurídico. Em seguida, a Conselheira Sandra Bellon levantou a questão 
das licenças médicas dos servidores estaduais, estando em debate pela SEGER a 
redução de 15 (quinze) para 5 (cinco) dias de licença. Dando prosseguimento, o 
Presidente Executivo solicitou a Conselheira que explanasse sobre o relatório do Sr. 
Solon Borges Marques Junior referente à aquisição de 120 (cento e vinte) computadores, 
que por sua vez, comprovou as pesquisas realizadas pelo Conselheiro, sendo o valor 
apresentado pela Secretaria de Saúde de R$ 1.863,85 (mil oitocentos e sessenta e três 
reais e oitenta e cinco centavos) o mais acessível aos interesses do Instituto. Na 
oportunidade, a Sra. Marly destacou que a aquisição de bens permanentes depende da 
aprovação do Conselho Administrativo, mas a forma como será adquirida cabe à 
Comissão Permanente de Licitação. Em seguida, a Sra. Sandra Bellon colocou sua 
conclusão e aprovação sobre o relatório do Conselheiro Solon Borges. Terminada a 
parte destinada as considerações finais e passando às COMUNICAÇÕES ficou definido 
que a próxima reunião Ordinária do Conselho Administrativo realizar-se-á no dia 
18/11/2008 às 09h00min horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da 
qual eu, ANDRÉ GAMA MORAES, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata que lida 
e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 

 
 
 
 
 
 

RÔMULO AUGUSTO PENINA 
Presidente Executivo - IPAJM 
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SANDRA HELENA BELLON 

Conselheira – Poder Executivo 
 
 
 
 
 
 

IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 
Conselheira – Poder Judiciário (Suplente) 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA PIMENTA 
Conselheiro – Sindlegis 

 
 
 

 
 

 
SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 

Conselheiro – Intersindical 
 
 
 
 
 
 

RÔMULO LOPES BERNABÉ 
Conselheiro – Sindijudiciário 

 
 
 
 
 
 

MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT 
Conselheira – Poder Legislativo (Suplente) 


