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ATA Nº 12

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2011

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às nove horas do dia vinte e três de agosto 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 segunda 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,  SILVIO  FALCÃO 

SPERANDIO e NILSON ESCOPELLE GOMES. Registrada a presença da Gerente Jurídica 

Previdenciária, Dra.  Michelle  Freire  Cabral,  do  Advogado  deste  Instituto  Dr.  Alberto 

Câmara Pinto,   da Subgerente de Contabilidade e Orçamento do IPAJM, Sra. Cassiana 
Adriano dos Santos Prates e do Gerente de Finanças, Sr. Dalton Luiz de Souza. Aberta a 

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

reunião anterior, que lida, foi aprovada por unanimidade, após a correção do texto na parte 

referente ao cálculo de proventos, conforme sugerido pelos Conselheiros, para constar a 

redação  na  forma  da  Lei  10.887/2004.  O  Presidente  justificou  aos  conselheiros  que 

antecipou a reunião do dia 30 de agosto para o dia 23 de agosto de 2011, tendo em vista a 

necessidade de aprovação, pelo Conselho, da Proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) 

do exercício de 2012, com prazo máximo para aprovação até o dia 30 de agosto de 2011. 

Passando  ao terceiro  ponto  da pauta,  referente ao processo nº  54567050  (Abertura  de 

Crédito  Suplementar),  no  valor  de  R$  16.753.000,00  (dezesseis  milhões,  setecentos  e 

cinquenta  e  três  mil  reais),  para  pagamento  de  despesas  com folha  de  pagamento  de 

inativos  e  pensionistas,  a  Sra.  Cassiana, a  pedido  do  Presidente,  esclareceu  aos 

conselheiros  a  necessidade  da  suplementação.  Foi  colocado  em  discussão  e  votação, 
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sendo aprovado por  unanimidade  pelos  conselheiros.  Na ocasião,  foi  informado que na 

próxima reunião do Conselho será apresentado um crédito suplementar que irá contemplar 

as despesas de outubro a dezembro referente ao valor do orçamento que foi cortado na 

proposta orçamentaria de 2011. Passando ao quarto ponto da pauta, foi apresentado pelo 

Presidente  o processo nº  54567068,  referente  à Proposta de Lei  Orçamentária  Anual  – 

(LOA) do exercício de 2012, o qual foi  então aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

Em seguida, o Presidente, Sr. José Elias do Nascimento Marçal deu ciência ao Conselho, 

do  processo  nº  54414199,  referente  à  Proposta  do  Plano  Plurianual  (PPA)  -  Fundo 

Financeiro  e  Fundo  Previdenciário  –  exercício  2012/2015  e,  na  oportunidade,  a  Sra. 
Cassiana pontuou como ponto principal acerca de uma rubrica referente à Reestruturação 

de Planos de Cargos e Salários dos Servidores do IPAJM, a qual não foi aprovada pela 

Secretaria de Planejamento do Estado, sendo cortada do PPA.  O Presidente mencionou 

quanto  à  sua  preocupação  enquanto  Gestor  do  IPAJM,  referente  à  proposta  de 

Reestruturação  do  Plano  de  Cargos  e  Salários  do  IPAJM,  a  qual  foi  cortada,  tendo 

argumentado que sua preocupação, em especial, residia em torno da situação do quadro de 

Advogados do IPAJM, tendo dito que o Instituto pode chegar ao ponto de não ter advogados 

suficientes para o fim de atender as demandas que lhe são apresentadas pelos Poderes 

Executivo,  Legislativo  e  Judiciário.  O  Presidente  informou  que  já  levou  o  assunto  ao 

conhecimento do Governo na pessoa do Secretário de Planejamento, o qual lhe disse que, 

por  ora,  a  questão  relativa  ao  aumento  salarial,  não  será  debatida  pelo  Governo.  Na 

sequência,  o  Conselheiro  Rômulo  Bernabé,  sugeriu  aos  Conselheiros,  no  caso  de  o 

governo não discutir as reivindicações pleiteadas, inclusive as questões salariais,  que fosse 

providenciado uma Moção de Repúdio, tanto de caráter técnico quanto em caráter político e 

encaminhado pelo Presidente do Conselho Administrativo à Secretaria de Planejamento do 

Estado. Em seguida, a Conselheira  Sandra Bellon solicitou que fosse feita uma ressalva 

em relação à Ata nº 011, a qual se refere à reunião Ordinária do Conselho Administrativo do 

dia  26  de  julho  de  2011,  uma  vez  que,  mediante  a  decisão  tomada  pelo  Presidente 

Executivo em relação à concessão de aposentadoria aos policiais civis, fora acordado, na 

respectiva reunião,  que o Presidente encaminharia o Parecer dos Advogados do IPAJM 

(corrente majoritária) sobre a matéria, por e-mail, a todos os Conselheiros, o que não havia 

ocorrido até  aquela data. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às 

COMUNICAÇÕES,  o  Presidente,  Sr.  José  Elias  do  Nascimento  Marçal,  apresentou 

justificativa,  alegando  que não fora  encaminhado  o  Parecer  pelo  fato de o  processo nº 

53802810 não encontrar-se no IPAJM, uma vez que havia sido encaminhado à SEGER para 

 Av. Vitória, 2365 – Consolação – Vitória – ES – CEP: 29045-450 – Tel.: 3381-6600 – Fax: 3381-6655
www.ipajm.es.gov.br – ipajm@ipajm.es.gov.br

2 / 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

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

apreciação,  que  por  sua  vez  remeteu  à  PGE,  razão  pela  qual  não  seria  possível 

disponibilizar  o processo para os Conselheiros,  sem que houvesse a conclusão final  do 

mesmo. Diante dos fatos, concluiu-se que após o retorno do processo da SEGER, o Parecer 

será encaminhado aos Conselheiros, via e-mail,  para conhecimento do teor da matéria e 

exame.  O  conselheiro  Silvio comunicou  antecipadamente  ao  Presidente  que  estará  de 

férias no mês de setembro de 2011, não podendo comparecer a próxima reunião agendada 

para o dia 27 de setembro de 2011. O presidente comunicou que no prazo máximo de 30 

(trinta)  dias  vai  ser  instalado  nas  dependências  do  IPAJM,  um  caixa  eletrônico  do 

BANESTES. Por fim, ficou definido que a próxima reunião ordinária deste Conselho realizar-

se-á no dia 27/09/2011, 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

      
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

 Av. Vitória, 2365 – Consolação – Vitória – ES – CEP: 29045-450 – Tel.: 3381-6600 – Fax: 3381-6655
www.ipajm.es.gov.br – ipajm@ipajm.es.gov.br

3 / 3


