
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

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

ATA Nº 03

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2010

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às onze horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dez, foi realizada na

sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a terceira reunião do Conselho

Fiscal, sob a Presidência da Sra. MARIA IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUT,

com a presença dos membros deste Conselho:  GIOVANI LOSS PUGNAL,  FÁBIO

CARDOSO  DE  OLIVEIRA,  RODRIGO  DA  ROCHA  RODRIGUES,  MARLY

MARTHA  DEPRÁ  BITTENCOURT,  VALÉRIA  CAVATI  RIBEIRO  FREITAS  e

CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE. Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata

da  reunião  anterior,  a  qual  foi  aprovada  com  as  considerações  sugeridas  pelo

conselheiro  Rodrigo.  A  seguir  passou-se  ao  EXPEDIENTE,  seguindo  a  pauta

previamente instituída,  anexa à  presente  Ata.  A Conselheira  Presidente registrou

que a data da reunião, previamente marcada para o dia 22/12/2010, teve que ser

adiada por solicitação do conselheiro Fábio. Prosseguindo, a Srª Mª Ivonete, passou

a palavra ao conselheiro Carlos Thadeu que, inicialmente registrou o falecimento do

ex-conselheiro  fiscal  do  IPAJM,  Sr.  Evandro  Bastos  Sidrim,  o  qual  em  muito

contribuiu  com  o  desenvolvimento  das  atividades  deste  Conselho  no  mandato

anterior. Prosseguindo, o conselheiro Carlos Thadeu apresentou seu voto quanto à

análise  do  balancete  de  agosto/2010,  sugerindo  sua  aprovação.  Em regime  de

discussão/votação, ficou aprovado, por unanimidade, o balancete de agosto/2010,

nos termos do voto do relator que segue anexo a presente ata. Passando ao terceiro

ponto da pauta, a Sra.  Mª Ivonete expôs ao Conselho que conselheiro  Giovani,

considerando sua experiência em contabilidade pública, fez uma análise minuciosa

no  balancete  de  setembro/2010,  de  forma  bem  didática  e  com  o  objetivo  de

demonstrar aos demais conselheiros as contas analisadas e a metodologia utilizada.
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Com  a  palavra,  o  conselheiro  relator  apresentou  seu  voto  e,  em  regime  de

discussão/votação, ficou aprovado, por unanimidade, o balancete de setembro/2010,

nos termos do voto apresentado, que segue anexo a presente ata, devendo o IPAJM

responder as ressalvas apontadas pelo relator. Passando ao quarto ponto da pauta,

referente ao Processo nº 50392204, o qual trata da decisão do Conselho Fiscal do

mandato  anterior  no  que  se  refere  ao Termo de  Ajuste  firmado entre  o  IPAJM,

Tribunal de Justiça e Governo do Estado, o conselheiro Carlos Thadeu, apresentou

sua manifestação,  registrando que deixou de analisar o mérito das razões pelas

quais a Direção do IPAJM retornou o presente ao Conselho Fiscal, opinando que o

atual Conselho não deveria mudar uma decisão já tomada pelo Conselho anterior e

que a Autarquia deveria cumprir as conclusões ali expostas. Após certa discussão

da matéria, o conselheiro Giovani disse que não se sentiria seguro para opinar em

assunto que ele desconhece, solicitando vistas dos autos, o que foi acordado, sendo

sugerido pela Sra. Mª Ivonete, que o conselheiro Giovani analise o motivo pelo qual

o IPAJM retornou o processo ao Conselho e apresente sua manifestação na próxima

reunião ordinária. Prosseguindo, a conselheira Presidente apresentou sua sugestão

de  novo  modelo  de  ata  para registrar  os  assuntos  tratados  nas  reuniões  deste

Conselho,  visto  que  o  modelo  convencional  utilizado  mostra-se  inadequado  à

realidade atual, onde as informações devem ser disponibilizadas de forma completa,

porém objetivas, concisas e de fácil entendimento, em observância ao princípio da

publicidade, que estabelece a transparência das ações públicas. Além disso, com os

recursos da tecnologia da informação os riscos de adulteração de conteúdo, por

meio da utilização de espaços vazios, tornam-se inexistentes. Após a aprovação e

assinatura  da  ata,  pelo  conselho,  deverá  ser  gerado um arquivo  em PDF,  para

disponibilização no site do IPAJM. Conforme deliberado pelo Conselho, a partir do

mês de janeiro/2011, as atas das reuniões deste Conselho deverão ser elaboradas

nesse  novo  modelo  apresentado.  Passando  ao  sexto  ponto  da  pauta,  os

conselheiros  Fábio e  Marly ficaram  designados,  via  sorteio,  para  relatarem  os

balancetes de outubro/2010 e novembro/2010, respectivamente. Na oportunidade, a

conselheira  Valéria sugeriu  que  fosse  definido  um modelo  para  elaboração  dos

votos  de  análise  dos  balancetes,  ficando  acordado  que  será  encaminhado  aos
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conselheiros a análise do balancete de setembro/2010, elaborada pelo conselheiro

Giovani, para que seja tomada como base nas futuras análises. Terminada a parte

destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, ficou acordado que a

próxima reunião ordinária  do Conselho Fiscal  realizar-se-á no dia  26/01/2011 às

09h30min.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada  a  reunião  da  qual  eu,

JHONATAS DE SOUZA PINHEIRO, Secretário do Conselho, lavrei  apresente ata

que lida e aprovada vai assinada pela Presidente e demais Conselheiros.

MARIA IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUT
Presidente do Conselho Fiscal

GIOVANI LOSS PUGN                              MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT
Representante do Poder Executivo                      Representante do Poder Legislativo

VALÉRIA CAVATI RIBEIRO FREITAS           CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante do Poder Judiciário                  Representante dos Segurados Inativos
                   
                                                                                 
                   

RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES                      FÁBIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Representante dos Segurados                                      Representante dos Segurados
Ativos Civis                                                                                             Ativos Militares
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