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                                                       ATA Nº 50 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 26 DE AGOSTO DE 2014 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e seis de agosto do ano de dois mil e quatorze, foi realizada na 

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

do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quinquagésima reunião do Conselho Administrativo 

sob a Presidência do Sr. JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, com a presença dos 

membros deste Conselho: MARIA HELENA COTA VASCONCELOS,  HELMUT MUTIZ 

D’AUVILA, SILVIO FALCÃO SPERANDIO, ERICA BAPTISTA DE CASTRO e NILSON 

ESCOPELLE GOMES. Registrada a ausência justificada do Conselheiro PAULO ARAÚJO 

DE OLIVEIRA, por motivo de licença para concorrer ao pleito eleitoral para Deputado 

Estadual. O Presidente registrou a presença da Sra.  Mariana do Nascimento Gonçalves 

de Freitas, Gerente Jurídico Previdenciário, da Sra. Marcia Regina Fiorotti, Diretora 

Técnica, da Sra. Fabiana Del Caro, Subgerente de Contabilidade e Orçamento, bem como, 

da Sra. Sônia Zorthea, Assistente Social, lotada na Perícia Médica 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, que trata de abertura do 2º Crédito Suplementar, processo nº 67557511, no valor de 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o Presidente solicitou a Subgerente de 

Contabilidade e Orçamento, Sra. Fabiana, para esclarecer aos Conselheiros quanto a 

necessidade da suplementação para realização dos pagamentos referentes aos serviços de 

implantação do Sistema de Gestão Previdenciária. Na sequência, passando ao quarto ponto 

de pauta, acerca da abertura do 3º Crédito Suplementar no valor de R$10.460.000,00 (dez 

milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), processo nº 67549993, a  Sra. Fabiana  

informou que se faz necessária a suplementação orçamentária para cobrir despesas com a 

folha de pagamento dos servidores referente aos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2014, dos pensionistas Inativos do Fundo Financeiro. Em seguida, passando 

ao quinto ponto de pauta, referente a abertura do 4º Crédito Suplementar no valor de R$ 

305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), processo nº 67557341, para cobrir despesas com a 

folha de pagamento dos servidores nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 
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de 2014, dos pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário. No sexto ponto de pauta, 

referente a abertura do 5º Crédito Suplementar no valor de R$ 218.335.000,00 ( duzentos e 

dezoito milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) processo nº 67556272, para cobrir com 

as despesas da folha de pagamento dos servidores nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2014, dos pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário. A Sra. 

Fabiana alertou aos Conselheiros que os referidos valores são apenas provisões, e que 

poderão sofrer alterações durante os meses se houver aumento no salário de ativos. 

Destacou ainda, que nesses valores não está previsto  o pagamento de Abono pago no final 

do ano. Em seguida, a discussão foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade 

pelos Conselheiros todos os créditos Suplementares supracitados.  Passando ao sétimo 

ponto de pauta acerca do Programa de Preparação para Aposentadoria do Poder Executivo 

Estadual – Projeto denominado “Geração Ativa”, implementado pelo Governo do Estado 

através da SEGER e parceria com IPAJM e ESESP, o Presidente fez um breve relato de 

como surgiu a idéia para a implantação do Projeto, disse que a Dra. Márcia Fiorotti, Sônia 

Zorthéa e Liane Santana são as servidoras que representam o IPAJM junto a SEGER. Na 

oportunidade, o Presidente justificou a ausência da Sra. Liane, Gerente de Benefícios, por 

motivos de incompatibilidade de agenda. Em seguida, o Presidente agradeceu a Sra. 

Heliane Sarmento, Coordenadora do Projeto, pela disponibilidade em fazer uma 

explanação nas reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM e parabenizou a 

Secretaria de Gestão e Recursos Humanos pelo projeto. O Presidente passou a palavra a 

Sra. Heliane, que informou aos Conselheiros que as servidoras que representam este 

Instituto no projeto além de fazerem parte diretamente no programa de preparação para 

aposentadoria, estão na Comissão para elaboração da Minuta do Projeto. Na sequência, a 

Sra. Heliane apresentou o projeto aos Conselheiros que agradeceram e elogiaram a 

brilhante explanação. O Presidente complementou e informou que para o ano de 2015, foi 

criada uma rubrica no orçamento no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para o Programa 

de Preparação para Aposentadoria. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 

passando as COMUNICAÇÕES, o Presidente informou que por iniciativa da servidora 

efetiva Sra. Jacqueline França, professora de música e maestrina, nomeada recentemente 

neste Instituto, o Coral do IPAJM está sendo retomado com a participação de 

aproximadamente 35 servidores inscritos. Comunicou aos Conselheiros que esta é  a última 

reunião deste mandato e agradeceu ao Dr. Nilson  e Dr. Silvio pela competência, 

comprometimento, disponibilidade, experiência, durante o período em que esteve à frente do 

Conselho neste Instituto. Em seguida, os Conselheiros agradeceram a todos pela 
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oportunidade e satisfação de terem convivido e  participado do Conselho Administrativo 

deste Instituto. O Presidente aproveitou a oportunidade para comunicar que o Poder 

Judiciário por meio do OF. GP Nº 1137/2014, datado de 01 de agosto de 2014,  indicou o 

nome do Sr. João de Deus Alóchio para Membro titular do Conselho Administrativo,  do Sr. 

Ualisson da Silva Martins, suplente, e para Membro do Conselho Fiscal, Sr. Renato 

Tognere Ferron – Titular e Sra.Valéria Cavati Ribeiro Freitas – Suplente. A Conselheira 

Erica pediu a palavra ao Presidente e manifestou interesse em participar do 2º Congresso 

Brasileiro de Conselheiros do Regime Próprio de Previdência Social –RPPS,  no período de 

05 a 07 de novembro de 2014, em Brasília –DF. O Presidente solicitou que fosse 

providenciado o requerimento para não correr o risco de não ter tempo hábil na tramitação 

do processo, tendo em vista que o mesmo deverá ser encaminhado à Secretaria de 

Governo para autorização. Com a palavra, a Diretora Técnica, Sra. Márcia Fiorotti, 

informou que o recadastramento está na última fase com previsão de encerramento no dia 

14 de setembro de 2014 e que foram recadastrados aproximadamente 29.000 pessoas até a 

presente data. Por fim, o Presidente convocou os Conselheiros para a próxima reunião que 

acontecerá no dia 30 de setembro de 2014, às 9h00min. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, 

Secretária do Conselho, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada pelo 

Presidente e demais Conselheiros. 
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Presidente do Conselho Administrativo 
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Representante do Poder Judiciário 
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Representante do Poder Legislativo 
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Representante dos segurados ativos civis 
 


