GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
––––––––––––––––––– IPAJM –––––––––––––––––––
ATA Nº 05
ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DATA: 28 DE JANEIRO DE 2011
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e onze, foi realizada na sala de
reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quinta reunião do Conselho Administrativo, sob a
Presidência do Sr. OSVALDO HULLE, com a presença dos membros deste Conselho:
SANDRA HELENA BELLON, SILVIO FALCÃO

SPERANDIO, RÔMULO LOPES

BERNABÉ, GILMAR LUIZ BORLOT, NILSON ESCOPELLE GOMES e MARIA HELENA
COTA VASCONCELOS. Aberta a reunião, o Presidente disse que adiou a data da presente
reunião pois ele teve que fazer um viagem na data previamente marcada. Em seguida
passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente Executivo determinou a leitura da ata da
reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade. Passando ao terceiro ponto da
pauta, o Sr. Osvaldo disse que autorizou, ad referedum do Conselho, a abertura de crédito
suplementar constante do Processo nº 51719240, num valor total de R$ 1.400.000,00 (um
milhão e quatrocentos mil reais), tendo em vista a insuficiência de saldo orçamentário para
apropriar despesas com segurados inativos do Tribunal de Justiça e do FUNDEB, bem
como do Processo nº 51743442, num valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
uma vez detectada a insuficiência de saldo orçamentário para as despesas com os inativos
e pensionistas do Ministério Público. Após apresentação dos processos citados, e
considerando que não houve tempo hábil para convocação de reunião para análise dos
mesmos, foi ratificado, por unanimidade de votos, a autorização ad referedum dada pelo
Presidente Executivo do IPAJM nos processos acima citados. Passando ao quarto ponto da
pauta, o Presidente entregou aos conselheiros o resultado da avaliação atuarial de 2010 do
ES-PREVIDÊNCIA - data base 30/10/2010; apresentou os principais pontos do documento e
houve uma discussão sobre a atual situação do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores do Estado do ES (ES-PREVIDÊNCIA). Terminada a parte destinada ao
EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente Executivo deu conhecimento
ao Conselho da nota veiculada no jornal A Gazeta de 06/01/2011, na coluna Praça Oito,
pela qual o SINDIPÚBLICOS afirma que “a atual gestão do IPAJM gerou um prejuízo
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superior a R$ 459 mil em 15 dias, por investimentos no mercado de ações”. Disse que no
dia seguinte foi publicada no mesmo jornal e na mesma coluna uma nota com os
esclarecimentos do IPAJM, de forma detalhada com os reais fatos ocorridos nesse período,
uma vez que o valor divulgado pelo Sindipúblicos de R$ 459 mil diz respeito a um período
específico em que o mercado de ações apresentou queda, mas que não houve perda, pois
não foram efetuados resgates de valores inferiores aos aplicados no período. O Sr. Osvaldo
registrou sua preocupação com os objetivos de ações como esta, frisando que somente os
segurados do regime são desfavorecidos com elas e que, não se discute o conteúdo da
nota, e sim as razões dela. Na oportunidade, a conselheira Maria Helena registrou que as
críticas são sempre saudáveis, mas deve-se ter muita cautela na análise dos dados.
Finalizando, o Presidente disse que deve ser repensado o grau de contribuição destas
ações para a vida funcional dos segurados do regime. Por fim, ficou definido que a próxima
reunião ordinária deste Conselho realizar-se-á no dia 01/03/2011 às 09h00min. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, JHONATAS DE SOUZA PINHEIRO,
Secretário do Conselho, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada pelo
Presidente e demais Conselheiros.
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Presidente Executivo do IPAJM
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