
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

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

ATA Nº 14

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2011

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às  nove  horas  do  dia  vinte  e  cinco  de outubro  do ano 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 quarta 

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, SILVIO FALCÃO SPERANDIO,  

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS  e NILSON ESCOPELLE GOMES.  Foi 

registrada a ausência do Conselheiro  GILMAR LUIZ BORLOT. Aberta a reunião, 

passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente determinou a leitura da ata da 

reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade. Passando ao terceiro ponto 

da  pauta, o  Presidente  JOSÉ ELIAS  DO NASCIMENTO  MARÇAL concedeu  a 

palavra ao Diretor de Investimentos Sr.  Gilberto de Souza Tulli, na condição de 

Coordenador  do  programa  do  Sistema  Informatizado  e  Integrado  de  Gestão 

Previdenciária,  para  relatar  aos  Conselheiros  acerca  do  andamento  e  da  real  

situação do Projeto. O Diretor destacou que “apesar do atraso observado na etapa 

atual do projeto, estamos trabalhando com atividades em paralelo visando recuperar  

o  controle  dos  prazos.  Estimamos  que,  deste  modo,  conseguiremos  cumprir  os  

prazos das próximas estapas sem prejuízo para a entrega final do projeto. Que o  

treinamento para os usuários do Sistema foi replanejado e em 22/11/2011 daremos  

início ao treinamento gerencial, onde serão verificadas todas as funcionalidades do  
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sistema,  homologando  a  ferramenta  e  preparando  facilitadores  para otimizar  o 

treinamento dos usuários finais. Falou também, que os problemas encontrados com 

relação à prestação do serviço oferecido pelo Prodest devem ser resolvidos com a  

migração  do  sistema  para  uma  nova  estrutura  para  hospedagem  baseada  no  

modelo padrão de serviços WebHosting. Esta nova estrutura deve ser implementada  

em um ambiente  de  teste  até  o  dia  25/11/2011  e,  se  homologada,  entrará  em  

produção até  o  dia  30/11/2011.  Diante  dos fatos  relatados,  a  equipe de projeto  

planejou um novo cronograma de homologação, treinamento e operação assistida,  

para, juntamente com a validação dos dados já importados para o sistema, concluir  

simultaneamente  as  estapas 5,  6  e 7  até o dia  30/12/2011”.  Terminada a parte 

destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente  deu 

ciência aos Conselheiros de que o IPAJM foi notificado por meio do OFÍCIO PR-

ES/GAB-MB Nº 2074/2011 e OFÍCIO PR-ES/GAB-NMB Nº 3446/2011, ambos do 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, 

processo  nº  53655117,  questionando  quanto  aos  procedimentos  adotados  em 

relação  à  existência  de  servidores  que  aparentemente  recebem  rendimentos 

mensais regulares mas não descontam imposto de renda na fonte,  embora  não 

tenham  isenção,  conforme  menciona  no  ofício  PR-ES/GAB-MB  Nº  02074/2011. 

Informou ainda, que foi providenciado a  Portaria nº 056-S, de 18 de outubro de 

2011, publicada no Diário Oficial do Estado – DIO no dia 20/10/2011, e seu teor 

retificado no dia 21/10/2011, com o objetivo de aperfeiçoar a instrução de processos 

administrativos  e  consequentemente  estabelecer  rotinas  para  a  concessão  de 

isenção de imposto de renda retido na fonte, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a 

contar da data da publicação, e encaminhado ao Ministério Público Federal, o ofício 

nº 983/IPAJM/GPE, datado de 08 de novembro de 2011, para conhecimento das 

medidas adotadas por este Insituto. Em seguida, o Presidente solicitou ao Gerente 

de Finanças, Sr. Dalton Luiz de Souza, que prestasse alguns esclarecimentos em 

relação ao questionamento formulado pela Conselheira Sandra Bellon, referente ao 

pagamento do Montepio. Na oportunidade, o gerente informou que este pagamento 

não é realizado por  este  Instituto  mas sim pela SEGER. Após suas explicações 

todos  os  Conselheiros  presentes  deram-se  por  satisfeitos.  Na  sequência,  a 
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Conselheira  Sandra Bellon informou aos Conselheiros que foi  encaminhado por 

meio da Secretaria de Estado e Gestão do Estado do Espírito Santo – SEGER, 

ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando um controle maior  nos dados 

cadastrais dos segurados tendo em vista a Portabilidade das Contas a partir do mês 

de dezembro/2011.  Por fim, ficou definido que a próxima reunião ordinária deste 

Conselho  realizar-se-á  no  dia  29/11/2011,  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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