
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
––––––––––––––––––– IPAJM –––––––––––––––––––

ATA Nº 10

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DATA: 28 DE JUNHO DE 2011

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às nove horas do dia vinte e oito de junho 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 décima reunião do Conselho Administrativo,  sob a 

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

membros  deste  Conselho:  SANDRA  HELENA BELLON, RÔMULO  LOPES BERNABÉ, 
GILMAR LUIZ BORLOT, MARIA HELENA COTA VASCONCELOS E  SILVIO FALCÃO 
SPERANDIO.  Registrada  a  ausência  do  Conselheiro  NILSON  ESCOPELLE  GOMES. 

Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente Executivo agradeceu a 

presença da Conselheira Sandra Bellon e do Conselheiro Silvio Falcão Sperandio, por ser 

a primeira vez que tem a oportunidade de participar da reunião com os conselheiros. Em 

seguida,  determinou  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  lida  foi  aprovada  por 

unanimidade. A conselheira  Sandra Bellon justificou ao Presidente e demais conselheiros 

que, conforme havia comunicado a Secretária do Conselho, Sra. Hyene, não será possível 

relatar na presente reunião o processo nº 50392204, referente ao Termo de Ajuste, tendo 

em vista  a demanda de processos na SEGER, ficando para a próxima reunião. Passando 

ao terceiro ponto da pauta, o Presidente Sr. José Elias do Nascimento Marçal, apresentou 

aos  Conselheiros  o  processo  administrativo  nº  53897030,  o  qual  trata  da  Abertura  de 

Créditos Suplementar  no valor de R$ 1.775.000,00 (hum milhão,  setecentos e setenta e 

cinco  mil  reais),  visando  atender  às  despesas  com  folha  de  pagamento  do  mês  de 

julho/2011, e solicitando que o conselho analisasse na presente reunião o referido processo, 

o que foi colocado em discussão. Considerando que a maioria dos conselheiros ainda não 

possui prática na análise dos processos de crédito suplementar, foi solicitada a presença da 

Subgerente de Contabilidade e Orçamento do IPAJM, Sra. Cassiana Adriano dos Santos 
Prates, que prestou alguns esclarecimentos, no sentido de que, o orçamento do IPAJM de 

2011, foi cortado em R$ 447.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete milhões de reais), 
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tendo  a  necessidade  de  suplementação  em  algumas  rubricas.  No  processo 53897030, 

sugerimos a anulação parcial do saldo no Programa de Reestruturação e Modernização do 

Sistema de Informação da Instituição para suplementação nas Rubricas de Vencimentos e 

Vantagens e Despesas com Obrigações Patronais. A sobra de orçamento no Programa de 

Reestruturação deve-se que no exercício anterior o valor cotado no mercado foi maior que o 

adquirido  através  do  pregão.  Na  oportunidade,  a  conselheira  Maria Helena questionou 

sobre a possibilidade de caso os conselheiros não aprovem o crédito suplementar, como 

ficaria a situação do IPAJM perante ao governo, e, imediatamente a subgerente informou 

que infelizmente não teria orçamento e consequentemente não poderia efetuar o pagamento 

dos servidores. A conselheira insistiu ainda em falar que, se o IPAJM não tiver uma postura 

firme na Secretaria da Fazenda, iremos continuar todo mês solicitando crédito suplementar, 

e que o correto seria uma melhor  análise  na época da elaboração do orçamento.  Após 

ampla discussão, ficou aprovada por unanimidade, a abertura do Crédito Suplementar nos 

termos contidos nos autos do processo nº 53897030.  Dando continuidade,  o Presidente 

perante  ao  Conselho,  justificou  a  ausência  da  Dra. Michelle,  Gerente  Jurídico 

Previdenciário, por encontrar-se de férias e apresentou o  Dr. Rafael, advogado do órgão, 

como substituto durante o seu impedimento. Na sequência,  o Presidente passou a palavra 

para o Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto Tulli, para apresentar o Sistema Informatizado 

e Integrado de Gestão Previdenciária, formalizado entre o IPAJM e a EMPRESA AGENDA 
ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA,  processo nº 49693263/2010, 

Contrato  002/2011,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  no  dia  15  de  abril  de  2011, 

conforme documentos  anexos  a  presente  Ata.  Este  Projeto  básico,  visa  à  aquisição  de 

licença  de  uso,  com cessão  de  código  fonte,  implantação,  treinamento  técnico,  suporte 

técnico, manutenção e customatização de um sistema informatizado e integrado de gestão 

previdenciária para o IPAJM, capaz de promover o controle automatizado dos processos de 

concessão e administração de benefícios; arrecadação e cobrança; e a perícia médica, com 

eficiência  e  transparência  para  os  segurados  do  Regime  Próprio  de  Previdência  dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo (ES-PREVIDÊNCIA), além disso, o sistema deverá 

incluir ferramentas de controle de processos e documentos digitais, geração de relatórios e 

de atendimento ao segurado. Ressaltando que este Projeto faz parte do EIXO I: “Melhoria 

da  Gestão  Pública  e  Valorização  do  Servidor”,  que  é  projeto  prioritário  do  Governo.  A 

Conselheira  Sandra Bellon, disse que já conhecia o Projeto e parabenizou. O Presidente 

agradeceu,  disse  estar  muito  confiante  no  projeto  e  solicitou  apoio  dos  conselheiros. 

Terminada  a  parte  destinada  ao  EXPEDIENTE  e  passando  às  COMUNICAÇÕES,  o 
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Presidente deu ciência aos conselheiros, da sua participação na reunião do CONAPREV 

nos dias 20 e 21 de junho, e informou que foi convidado a fazer parte da Comissão sobre 

Consórcio de Investimentos e da Comissão para a Alteração da Lei do Regime Próprio de 

Previdência  Social  -  RPPS.  Disse  ainda,  que  solicitou  aos  advogados  deste  Órgão, 

sugestões para serem enviadas até o dia 15 de julho de 2011, ao Conselho Nacional de 

Previdência – CONAPREV, cuja reunião extraordinária será no dia 21 de julho.  Solicitou 

aos conselheiros enquanto representantes do Governo, sugestões de alterações para a Lei 

Nº  9.717/98  do  Regime  Próprio  de  Previdência  –  RPPS.  Por  fim,  ficou  definido  que  a 

próxima reunião ordinária deste Conselho realizar-se-á no dia 26/07/2011,  às 09h00min. 

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.

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Presidente do Conselho Administrativo

Presidente Executivo do IPAJM

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

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

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

       Ativos Civis
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