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

ATA Nº 15

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2011

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

Às nove horas do dia vinte e nove de novembro 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 quinta 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,  NILSON 

ESCOPELLE GOMES e GILMAR LUIZ BORLOT. Foi registrada a presença da Subgerente 

de Contabilidade  e  Orçamento  do  IPAJM,  Sra.  Cassiana  Adriano dos Santos  Prates. 

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  Executivo  do  IPAJM,  Sr.  José  Elias  do  Nascimento  Marçal, 
apresentou aos Conselheiros  o Diretor  Administrativo e Financeiro,  Sr.  Antonio Caldas 

Brito,  empossado  em  09/11/2011.  Os  membros  do  Conselho  Fiscal  fizeram  suas 

apresentações pessoais, e o Diretor fez uma breve apresentação expondo suas intenções 

no  desempenho  das  suas  funções  institucionais.  O  Presidente  Sr.  José  Elias  do 
Nascimento Marçal,  elogiou o Diretor  dizendo que  “ele  veio  com muita  tranquilidade e 

disposição para trabalhar e encarar os desafios do IPAJM”. Finalizada as apresentações, 

Antonio Caldas Brito  pediu  licença  e  se  ausentou  da  reunião  para  atender  várias 

demandas daquela Diretoria. Passando ao quarto ponto da pauta, o qual trata da Abertura 

de Crédito Suplementar no valor de R$ 4.645.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta 

e cinco mil  reais)  referente ao processo nº  55895751,  a Subgerente de Contabilidade e 

Orçamento  do  IPAJM,  Sra.  Cassiana,  a  pedido  do  Presidente,  prestou  alguns 
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esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que se faz necessária a suplementação 

para  cobrir  despesas  com  vencimentos  de  inativos  e  pensionistas,  referente  ao  abono 

salarial,  tendo  em  vista  que  o  valor  de  dotação  orçamentária  foi  cedido  por  meio  das 

rubricas de benefícios previdenciários de unidades gestoras não utilizadas,  bem como o 

valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) da rubrica de Ampliação e 

Reforma  de  Imóveis.  Vale  ressaltar  que  este  segundo  valor  somente  foi  cedido  pois  o 

IOPES está elaborando o orçamento para reforma do prédio do IPAJM e não conseguiu 

concluir  os  projetos  e os trâmites  da licitação,  sendo que o  valor  já  foi  incluído na Lei 

Orçamentária Anual  -  LOA de 2012,  época em que iniciará  as obras do Instituto.  Após 

discussão,  foi  colocado em votação e aprovado por unanimidade,  a abertura de Crédito 

Suplementar nos termos contidos nos autos do processo nº 55895751.  Terminada a parte 

destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente, aproveitando a 

oportunidade,  expôs  a  sua  preocupação  em  relação  às  instalações  gerais  do  IPAJM, 

alegando,  ainda,  que  quando  chove  alaga  o  Núcleo  de  Tecnologia  e  Informação  -NTI, 

prejudicando o departamento e colocando em risco todo o serviço de informatização da 

Instituição.  Disse  que  já  entrou  em  contato  com  o  governo,  solicitando  providências 

urgentes,  as  quais  estão  sendo  providenciadas.  A  Conselheira  Sra.  Sandra  Bellon 
ponderou que há vários anos vem sendo discutido  o processo de reforma do IPAJM e 

questionou junto ao Presidente qual a real situação, e o mesmo frisou que efetivamente os 

secretários não conheciam as instalações do IPAJM, disse ainda que entrou em contato 

com  a  Secretaria  de  Governo,  com  os  Srs.  Pedro  Firme  e  Waldyr  Klugg,  pedindo 

providências, as quais foram tomadas pela Secretaria de Governo. Informou ainda, que foi 

inaugurado,  no  dia  17  de  novembro  de  2011,  um  caixa  eletrônico  do  Banestes,  nas 

dependências  do  IPAJM,  com  a  finalidade  de  atender  a  uma  reivindicação  antiga  dos 

servidores do órgão bem como dos seus visitantes. A Conselheira Sandra Bellon solicitou 

um  maior  controle  em  relação  aos  servidores  com  processo  administrativo  disciplinar, 

salientando que é preciso trabalhar de forma conjunta para minimizar os erros, ao passo que 

o Presidente relatou, à título de exemplo, o fato de que foi questionado pelo Corregedor da 

Fazenda quanto à situação de um processo relativo a concessões de benefício de isenção 

de  imposto  de  renda  de  forma irregular,  sendo  que  tomou  as  devidas  providências  no 

sentido de imediatamente encaminhar à Gerência de Perícia Médica deste IPAJM para que 

fosse procedido um levantamento, bem como dando ciência ao Diretor Técnico das medidas 

adotadas. A conselheira  Sandra Bellon previniu ao Presidente que, a partir do dia 01 de 

dezembro  de  2012,  serão  realizadas  as  perícias  médicas  admissionais,  em  razão  das 
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nomeações  dos  Agentes  de  Polícia,  Investigador  de  Polícia,  Agentes  Educacionais  e 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Por fim, ficou convocada a próxima reunião 

para o dia 27/12/2011, mas por solicitação de alguns conselheiros foi alterada e definida que 

a próxima reunião ordinária deste Conselho realizar-se-á no dia 20/12/2011, às 09h00min. 

Na oportunidade, a Conselheira Maria Helena Cota Vasconcelos previamente justificou que 

não poderá participar dessa reunião, por motivos particulares. 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
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