
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  

 

 ATA Nº 73 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 29 DE MARÇO DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e nove de março  do ano de dois mil e dezesseis, 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 

terceira reunião do Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. BRUNO 4 

MARGOTTO MARIANELLI, com a presença dos membros deste Conselho: PAULO 5 

ARAUJO DE OLIVEIRA, VALMIR CASTRO ALVES, ERICA BAPTISTA DE CASTRO, 6 

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS, HELMUT MUTZ D’AUVILA e JOÃO DE 7 

DEUS ALOCHIO. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente 8 

determinou a leitura da Ata da reunião anterior que lida foi aprovada por unanimidade 9 

pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta acerca do Planejamento 10 

Estratégico, o Presidente agradeceu a presença do Conselheiros Helmut, Valmir e 11 

Maria Helena, bem como dos Conselheiros Fiscais que estiveram presentes na 12 

apresentação. Falou que foi mais uma etapa cumprida, e que agora será a parte mais 13 

difícil que é efetivamente colocar “a mão na massa” para fazer acontecer às questões 14 

levantadas no Planejamento. Que as equipes vão se reunir com o apoio da ESESP 15 

para estruturar e acompanhar os trabalhos do desenvolvimento dos indicadores e 16 

metas para que possamos chegar dentro do prazo estabelecido que é até 2018, 17 

naquilo que foi proposto no planejamento. O Presidente ressaltou que ficou muito feliz 18 

pelo apoio que recebeu dos servidores do IPAJM e da ESESP, e enfatizou que é um 19 

trabalho desafiador e muito produtivo. Dando continuidade, o Presidente passou a 20 

palavra para os demais Conselheiros. Na sequência, a Conselheira Maria Helena 21 

parabenizou a forma de como está sendo conduzido os trabalhos do Planejamento 22 
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Estratégico. Disse que em relação ao atendimento, um dos grandes desafios do 23 

Instituto é a sua imagem, e acha prudente analisar uma melhor forma antes de 24 

terceirizar a Central de atendimento, previsto até setembro/2016, já que os servidores 25 

estão bastante empenhados no processo. Em seguida o Conselheiro Valmir expôs sua 26 

opinião e enfatizou que o servidor público precisa de excelência no atendimento. O 27 

Presidente esclareceu aos Conselheiros que a terceirização será somente na Central 28 

de Atendimento e na telefonia, e que todo o trabalho será supervisionado por 29 

servidores do IPAJM. Na sequência, o Conselheiro Helmut disse que a apresentação 30 

do Planejamento Estratégico foi muito exitosa, que o processo está somente iniciando 31 

e como administrador se sente frustrado por ter participado de alguns Planejamentos, e 32 

a médio e longo prazo foi esfriando e se perdendo, não obtendo êxito.  Disse que na 33 

Secretaria de Estado de Controle e Transparência –SECONT, tiveram a iniciativa de 34 

realizar várias buscas na internet e localizaram um site de consulta com um software 35 

gratuito, com o objetivo de recuperar as ferramentas para dar suporte no processo. O 36 

Conselheiro se colocou à disposição do Presidente para passar o contato da empresa, 37 

caso interesse da autarquia. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 38 

passando as COMUNICAÇÕES, o Presidente cientificou os Conselheiros que na 39 

próxima semana a comissão eleitoral vai dar início aos trabalhos, e que nesta eleição 40 

não será possível a votação por meio de urna eletrônica, tendo em vista ser o ano 41 

eleitoral. Informou que vai tentar dar maior publicidade e que será divulgado também 42 

nos contracheques dos servidores. Explicou que por incompatibilidade na agenda dos 43 

Conselheiros, não foi possível realizar a apresentação da PREVES, sendo sugerido 44 

pelo Conselho Fiscal uma reunião conjunta no dia 28 de abril de 2016, quinta-feira, às 45 

9 horas. Dando continuidade, informou que foi criada uma secretaria no Tribunal de 46 

Contas com o objetivo de cuidar exclusivamente de Previdência, ou seja, do IPAJM e 47 

dos demais Institutos municipais. Informou ainda, que se encontra no Instituto, duas 48 

equipes de auditoria do Tribunal de Contas e que no dia 28 de março o Instituto chegou 49 

ao patrimônio de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Por fim, o Presidente 50 

Executivo atendendo à solicitação dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do IPAJM, 51 

convocou os mesmos para a próxima reunião que será conjunta e acontecerá, 52 

excepcionalmente, no dia 28 de abril de 2016, às 9h00min, na qual o Diretor Presidente 53 

da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo –PREVES, 54 
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Sr. Alexandre Wernesbach Neves fará uma explanação. Nada mais havendo a tratar, 55 

foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 56 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai 57 

assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 58 

 
 
 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 
Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM 

                  

HELMUT MUTIZ D’AUVILA 
Representante do Poder Executivo 

JOÃO DE DEUS ALOCHIO 
Representante do Poder Judiciário    

 
 

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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