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                                                       ATA Nº 46 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 29 DE ABRIL DE 2014 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e quatorze, foi 

realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quadragésima 

sexta reunião do Conselho Administrativo sob a Presidência do Sr. JOSÉ ELIAS DO 

NASCIMENTO MARÇAL, com a presença dos membros deste Conselho: MARIA 

HELENA COTA VASCONCELOS,  HELMUT MUTIZ D’AUVILA, SILVIO FALCÃO 

SPERANDIO, NILSON ESCOPELLE GOMES, PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA e 

ERICA BAPTISTA DE CASTRO. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE 

quando o Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente Executivo, Sr. Jose Elias do 

Nascimento Marçal, registrou a presença da Sra. Mariana do Nascimento 

Gonçalves de Freitas, Gerente Jurídico Previdenciário deste Instituto. Passando ao 

terceiro ponto de pauta, o Presidente cientificou os Conselheiros que no dia 26 de 

março de 2014, foi assinado o Contrato de Locação entre o IPAJM e a Construtora 

Maciel, onde funcionará provisoriamente a  nova Sede do Instituto situada na 

Avenida Cesar Hilal, nº 1345, Vitória – ES, cujo valor mensal do aluguel é de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais), valor este, mantido pelo proprietário do 

imóvel, uma vez que a proposta foi de outubro do ano de 2012, sendo a mesma 

submetida a CAI – Comissão de Avaliação Imobiliária subordinada à Secretaria de 

Gestão e Recursos Humanos - SEGER. O Presidente destacou que em relação a 

mudança para a nova sede, foi constituída uma comissão de planejamento e 

mudança composta de 10 (dez) servidores entre efetivos e comissionados para 

acompanharem todo o processo, solicitou prioridade na transferência da Perícia 

médica para aquele local. Na sequência, o Presidente informou que juntamente 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

––––––––––––––––––– IPAJM ––––––––––––––––––– 
 

 

 

 Av. Vitória, 2365 – Consolação – Vitória – ES – CEP: 29045-450 – Tel.: 3636-4181 – Fax: 3636-4182 
www.ipajm.es.gov.br – ipajm@ipajm.es.gov.br 

2 / 3 

com os demais Diretores do IPAJM, conversou com o Diretor Geral do IOPES, Sr. 

Luiz Cesar Mareto, para agilizar as adaptações que serão necessárias na nova 

sede do Instituto, e o mesmo comprometeu-se em dar prioridade. A Conselheira 

Maria Helena, demonstrou preocupação em relação a mudança, no sentido de 

alertar para que não aconteça um “desmonte” na documentação/dados do IPAJM. 

Na oportunidade o Presidente apresentou o layout elaborado pelo IOPES, e 

ressaltou que o mobiliário está sendo adquirido de acordo com o quantitativo 

demonstrado no referido layout, e, que a administração do IPAJM tem a pretensão 

em adquirir móveis novos, porém, aproveitar os que estiverem em excelente estado 

de conservação, tais como os arquivos adquiridos recentemente para a Gerência 

Jurídica Previdenciária do Instituto. Dando continuidade, o Conselheiro Helmut 

sugeriu ao Presidente, estabelecer um cronograma com o prazo estimado para cada 

etapa, devido à complexidade no processo de mudança, bem como, se colocou à 

disposição na Secretaria de Controle e Transparência - SECONT no que for preciso 

em relação a tramitação do referido processo. Na oportunidade, o Presidente 

reiterou convite aos Conselheiros para conhecerem o local onde será instalada a 

nova sede provisória do IPAJM. Passando ao quarto ponto de pauta, acerca do 

Concurso Público, o Presidente informou que  as inscrições para o concurso público 

do IPAJM encerraram-se no dia 13/04, e que teve aproximadamente 3.800 inscritos. 

A seleção tem como objetivo o preenchimento de 20 vagas, dentre elas 10 (dez) 

para o cargo de técnico médio, 02 (duas) para técnico superior, 02 (duas) de médico 

psiquiatra, 01 (uma) de médico ortopedista, 03 (três) médico perito e 01 (uma) de 

contador. As provas serão realizadas no dia 04/05/2014 e, serão em 02 etapas para 

o cargo de advogado, objetiva e prova discursiva, para os demais cargos as provas 

serão em apenas uma etapa, prova objetiva. O Presidente informou também, sobre 

a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, para exclusão do cargo 

de Advogado do Concurso Público deste Instituto, sob o argumento de que a 

advocacia das Autarquias somente deve ser exercida pela Procuradoria Geral do 

Estado –PGE. O processo foi distribuído para a 1ª Vara dos Feitos da Fazenda 

Pública Estadual, e o Meritíssimo Juiz deferiu a LIMINAR excluindo o cargo de 

advogado do Concurso. A administração do IPAJM inconformada daquela decisão, 

por meio do advogado da autarquia, Sr. Rodrigo Giacomelli, agravou da mesma 
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junto ao Tribunal de Justiça, e conseguiu suspender os efeitos da LIMINAR 

concedida anteriormente, podendo assim, o Instituto dar prosseguimento ao 

Concurso Público em questão. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 

passando as COMUNICAÇÕES, o Presidente informou acerca do pedido de 

exoneração formulado pelo Secretário Geral do Ministério da Previdência Social e 

Presidente do CONAPREV, Dr. Leonardo Roulim. Por fim, o Presidente convocou 

os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá no dia 27 de maio de 2014, 

às 9h00min. 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 
 
         
         
HELMUT MUTIZ D’AUVILA     SILVIO FALCÃO SPERANDIO                         
Representante do Poder Executivo                             Representante do Poder Judiciário 
   
    
                                               
PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA NILSON ESCOPELLE GOMES                                                                                                                                                                                                                                                         
Representante dos Segurados                                  Representante do Poder Legislativo               
Ativos Militares    
    

 

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS                    ERICA BABTISTA DE CASTRO 
Representante dos Segurados Inativos         Representante dos Segurados Ativos Civil 
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