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 ATA Nº 68 

 

ASSUNTO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 27 DE OUTUBRO DE 2015         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e quinze, foi realizada 1 

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

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

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 e do suplente Sr. UALISSON DA SILVA 7 

MARTINS. Registrada a ausência justificada do Sr. JOÃO DE DEUS ALOCHIO e 8 

HELMUT MUTZ D’AUVILA. Foi registrada a presença da Gerente de Finanças deste 9 

Instituto, Sra. Susana Gonçalves de Souza José Guerra . Aberta a reunião, passou-10 

se ao EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura das Atas das reuniões 11 

anteriores de números 065,066 e 067, que lidas foram aprovadas por unanimidade 12 

pelos Conselheiros. Passando ao quinto ponto de pauta, o qual trata de abertura de 13 

crédito Suplementar no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente 14 

ao processo nº 72213507, a Gerente de Finanças do IPAJM, Sra. Susana, a pedido do 15 

Presidente, prestou alguns esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que faz 16 

necessária a previsão da suplementação orçamentária para cobrir despesas com 17 

pagamento de Inativos e Pensionistas do Fundo Previdenciário. Informou que esse 18 

pequeno crédito do Fundo Previdenciário é para cobrir as ações da saúde, no valor do 19 

valor R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e do Tribunal de Contas no valor de R$ 20 

40.000,00 (quarenta mil reais). A Gerente continuou relatando os procedimentos que 21 
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estão sendo adotados no Instituto e disse que nunca houve uma análise tão rigorosa 22 

no orçamento como está acontecendo nesse ano, a ponto de verificar mensalmente, 23 

cada fechamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas, o saldo de  cada 24 

ação orçamentária, com o objetivo de trabalhar o orçamento da melhor maneira 25 

possível, e o mais importante ainda, não está sendo utilizado orçamento do Fundo 26 

Previdenciário como fonte de anulação, ressaltando, que esse é o principal aspecto. O 27 

Presidente colocou a proposta em discussão e votação, ficando aprovado por 28 

unanimidade, a abertura do Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e 29 

cinquenta mil reais).Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as 30 

COMUNICAÇÕES, o  Presidente cientificou aos Conselheiros de que houve um 31 

questionamento por parte do Conselho Fiscal com relação ao pagamento de jetom, nas 32 

reuniões extraordinárias, com o objetivo de  esclarecer o limite para pagamento de 33 

reuniões anuais do Conselho Administrativo, uma vez que não consta do seu regimento 34 

interno. O Presidente informou que não tem nada errado no que está escrito na 35 

estruturação, sendo assim, não tem motivo para fazer uma intervenção urgente no 36 

regimento, mas por cautela, solicitou a Gerente Jurídica Previdenciária para dar uma 37 

analisada mais sistemática no regimento, e até o final do ano, caso necessário, fará as 38 

devidas alterações. Continuando, disse que aliado a essa situação, tem  uma proposta 39 

de alteração da Lei nº 282/2004 já em consonância com as mudanças que foram feitas 40 

em nível federal, referente a pensão e que está terminando a exposição de motivos, 41 

para colocar na pauta da reunião do Conselho para apreciação antes de ser 42 

encaminhada ao governo do Estado para análise do que foi proposto. Na sequência, 43 

informou que a Secretária do Conselho, enviará a proposta por e-mail aos 44 

conselheiros. Prosseguindo, informou que os relatórios de investimentos, serão 45 

encaminhados mensalmente, por e-mail, aos conselheiros. Na sequência, o 46 

Presidente informou que fez uma reunião mais abrangente do Planejamento 47 

estratégico com doze servidores, incluindo os diretores, e, nessa reunião, sentiu a 48 

necessidade de ter um apoio externo para que o planejamento estratégico seja mais 49 

proveitoso. Diante dessa situação, resolveu recorrer a ESESP –Escola Estadual de 50 

Serviço Público para conversar e ver a possibilidade de contratação de um profissional 51 

que tivesse conhecimento na área de planejamento estratégico. Foi informado pela 52 

ESESP  que três autarquias estavam realizando o planejamento estratégico. Informou, 53 
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também, que as despesas com o  curso será no valor aproximado de R$7.000,00 (sete 54 

mil reais) com carga horária de 20 horas, que abrange de 30 a 35 servidores. Em 55 

seguida, o Presidente falou que gostaria de consultar o Conselho em relação a 56 

contratação da proposta apresentada, e os conselheiros discutiram a proposta e foram 57 

unânimes em favor da contratação. O Presidente informou que tem intenção de  58 

realizar o Planejamento estratégico ainda no mês de novembro/2015. Por fim, o 59 

Presidente Executivo convocou os Conselheiros para a próxima reunião que 60 

acontecerá no dia 24 de novembro de 2015, às 9h00min. Nada mais havendo a tratar, 61 

foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 62 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai 63 

assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 64 

 
 
 

 
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 

Presidente do Conselho Administrativo 
Presidente Executivo do IPAJM 

                  

                          (AUSENTE) 

HELMUT MUTIZ D’AUVILA 
Representante do Poder Executivo 

UALISSON DA SILVA MARTINS 
Representante do Poder Judiciário  -

Suplente  
 

 
 

PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Representante dos segurados ativos 

militares  

 
 

 
VALMIR CASTRO ALVES 

Representante do Poder Legislativo 
 

 
 
MARIA HELENA COTA VASCONCELOS 

Representante dos segurados inativos 
 

 
 

ERICA BAPTISTA DE CASTRO 
Representante dos segurados ativos 

civis  
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