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ATA Nº 06

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DATA: 01 DE MARÇO DE 2011

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às nove horas do dia primeiro de março 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 sexta 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.

Registrada a presença do Diretor de Investimentos do IPAJM, Sr. Gilberto de Souza Tulli.

Aberta a reunião, 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,  até  o  ano  passado,  a  Política  de

Investimentos  era  assinada  e  encaminhada  ao  Ministério  da  Previdência.  A  partir  de

fevereiro/2011, a norma foi  alterada, de forma que já a Política de Investimentos para o

exercício 2011 deve ser inserida em um software do Ministério da Previdência, via internet,

sendo necessário, para isso,  que sejam definidas metas para alocação dos recursos do

Regime, de forma que cada ente alimenta o banco de dados do Ministério e esse pode

acompanhar de forma geral, ao longo do exercício, os investimentos dos regimes. Com a

edição  da  Nota  MPS/SPS/DRPSP/CGAAI  Nº  002,  de  27/01/2011  do  Ministério  da

Previdência, torna-se necessário um aditivo na Política de Investimentos do IPAJM para o

exercício 2011, já aprovada pelo Conselho em 14/12/2010. O aditivo em referência trata da

necessidade de inclusão de uma coluna na tabela de Faixas de Alocação de Recursos,

contendo, para cada tipo de ativo, uma meta de alocação, de modo a definir uma estratégia

de ação a ser perseguida ao longo do ano.  Na oportunidade, o Sr.  Gilberto disse que,

conforme orientações do Ministério da Previdência,  os percentuais definidos na meta de

alocação não devem representar valores absolutos de alocação fixa, e sim um objetivo a ser

perseguido,  aceitando-se  variações  de  acordo  com  os  cenários  e  as  oportunidades

peculiares ao mercado financeiro. O Presidente Executivo ressaltou ainda a alteração de

que a Política de Investimentos também deve ter a assinatura do Governador do Estado, o
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que  antes  era  feito  somente  com  a  assinatura  Diretor  de  Investimentos  e  Presidente

Executivo, o que são medidas para dar mais equilíbrio e sustentação ao processo. Após os

esclarecimentos, o Presidente Executivo apresentou a proposta, e em seguida a colocou em

discussão.  Após  ampla  discussão,  a  proposta  para  alterar  o  item  11  da  Política  de

Investimentos do IPAJM para o exercício 2011, aprovada pelo Conselho em 14/12/2010, foi

aprovada  por  unanimidade,  nos  termos  da  cópia  do  Aditivo  anexo  à  presente  ata,

devidamente assinado pelos  presentes. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e

passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente Executivo deu conhecimento ao Conselho

sobre  a  matéria  publicada  no jornal  A  Tribuna  em 23/02/2011,  na  qual  o  Sindipúblicos

retorna com denúncia apresentada ao Conselho de Ética Pública Estadual e à 8ª Promotoria

de Justiça Cível de Vitória / MP, no início de 2010, cujas apurações de ambos os órgãos

concluíram pela inexistência de provas, razão pela qual determinaram o arquivamento das

representações.  Por  fim, ficou definido que a próxima reunião ordinária deste  Conselho

realizar-se-á no dia 29/03/2011 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.

OSVALDO HULLE
Presidente do Conselho Administrativo

Presidente Executivo do IPAJM

SANDRA HELENA BELLON                                                     SILVIO FALCÃO SPERANDIO
Representante do Poder Executivo                                     Representante do Poder Judiciário

GILMAR LUIZ BORLOT                                                           NILSON ESCOPELLE GOMES
Representante dos Segurados                                          Representante do Poder Legislativo
Ativos Militares

RÔMULO LOPES BERNABÉ                                   MARIA HELENA COTA VASCONCELOS
Representante dos Segurados                                     Representante dos Segurados Inativos
Ativos Civis
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