
 
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 

ATA: Nº. 04/2008 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2008 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 
  

Às nove horas e trinta minutos do dia 29 de outubro de dois mil e oito, foi realizada na 
sala de reunião do Conselho, localizada na Sede do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quarta reunião do 
Conselho Fiscal, sob a Presidência do Sr. CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE, com 
a presença dos Srs. Conselheiros: EVANDRO BASTOS SIDRIM, SIMONE CALIMAN 
RANGEL, SIMONY PEDRINI NUNES RATIS, LEANDRO BARBOSA MORAIS e HERTZ 
LINCOLN DE FREITAS. A Sra. MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO NADER, servidora 
efetiva deste Instituto, lotada no Gabinete da Presidência, comunicou ao Presidente do 
Conselho e demais Conselheiros, que foi designada pelo Presidente Executivo do 
IPAJM, Dr. RÔMULO AUGUSTO PENINA, para Secretariar a reunião, tendo em vista o 
Secretário do Conselho, Sr. ANDRÉ GAMA MORAES estar Secretariando a Reunião 
Extraordinária do Conselho Administrativo, neste mesmo horário. Ainda, por 
determinação do Presidente Executivo do Órgão, a Sra. MARIA DAS GRAÇAS  
apresentou ao Presidente do Conselho e demais Conselheiros, o servidor efetivo do 
IPAJM, AWÉRIK CARLESSO LUCAS ZEFERINO, que estará no período de 14 de 
novembro a 15 de dezembro do corrente ano, substituindo o Secretário ANDRÉ GAMA 
MORAES, que entrará em gozo de férias regulamentares. Aberta a reunião, passou-se à 
parte destinada ao EXPEDIENTE quando o Presidente Sr. CARLOS THADEU solicitou  a 
leitura da Ata da reunião anterior, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente 
e demais Conselheiros. Neste momento, o Gerente de Finanças e Investimentos do 
IPAJM, Sr. DALTON LUIZ DE SOUZA, encaminhou ao Conselho o Balancete de 
setembro /2008 que a Secretária passou às mãos do Presidente, ficando o item 2 da 
pauta para ser discutido  e aprovado na próxima reunião, tendo em vista a 
documentação não ter sido entregue em tempo hábil para análise.  Dando continuidade 
aos trabalhos, o Presidente pediu à Secretária, que encaminhasse uma solicitação ao Sr. 
DALTON LUIZ DE SOUZA, para que o mesmo  disponibilize com antecedência, na sua 
Gerência, a documentação pertinente ao Balancete de  outubro/2008, para que o 
Conselheiro Relator possa fazer uso quando necessário. Em seguida, foi discutida e 
aprovada a indicação da Conselheira SIMONY PEDRINI NUNES, o que foi acatado pela 
mesma, para ser a relatora das contas referentes ao Balancete de outubro/2008, que 
será apreciada pelo Conselho, na reunião do mês de dezembro. Com a palavra,  o 
Conselheiro LEANDRO  de posse do processo nº  42533856, referente à contratação 
dos Correios, bem como os contratos de pagamento que lhe são pertinentes, solicitou ao  
Presidente para  que fossem colocados em  análise, o que foi acatado pelo Presidente, 
que, após ampla discussão do Colegiado, ficou decidido por unanimidade, encaminhá-



los  ao Presidente Executivo do IPAJM, solicitando que o mesmo encaminhe o processo, 
bem como os contratos,  à  Auditoria Geral do Estado, para que  possam ser analisados 
por um Auditor(a) que não seja ou tenha sido membro do Conselho deste Instituto de 
Previdência. Também, de posse do processo nº 42533830, o Conselheiro LEANDRO 
solicitou ao Presidente, que fosse levado à  análise,  o que foi acatado pelo Presidente, 
que,  após ser analisado pelo Conselho, ficou decidido por unanimidade, que o mesmo 
retornasse ao Presidente Executivo do IPAJM, com a reiteração do pedido da inicial do 
processo, tendo em vista não estarem explicitamente informados os procedimentos em 
andamento e os concluídos, referentes às  providências administrativas e/ou judiciais 
adotadas frente às denúncias formuladas na Folha do Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos), em edição extra, Nº 82, 
datada de setembro de 2008. Ainda com a palavra, o Conselheiro LEANDRO levou ao 
conhecimento do Presidente e demais membros do Colegiado, a denúncia feita contra o 
IPAJM, referente a existência de ligação elétrica clandestina nas dependências do Órgão 
– popularmente chamada de “gato” -  solicitando  esclarecimento do fato, o que foi  
aprovado por todos os presentes. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 
passando às COMUNICAÇÕES, ficou definida que a próxima reunião do Conselho Fiscal 
realizar-se-á no dia 26/11/2008 às 09h 30min. E, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião da qual eu, MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO NADER, Secretária 
ad hoc, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais 
Conselheiros. 
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SIMONE CALIMAN RANGEL 
Conselheira – Poder Judiciário 
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EVANDRO BASTOS SIDRIM 
Conselheiro - Sindlegis 
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HERTZ LINCOLN DE FREITAS 
Poder Legislativo (Suplente) 

 

 


