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ATA Nº 17 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2012 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

 

Às nove horas do dia trinta e um de janeiro do ano de dois mil e doze, 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 sétima 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, GILMAR 

LUIZ BORLOT, MARIA HELENA COTTA VASCONCELLOS e NILSON 

ESCOPELLE GOMES. 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 registrou a presença do Dr. Rafael Pina de Souza 

Freire, respondendo pela Gerência Jurídica Previdenciária e da Sra. Cassiana 

Adriano dos Santos Prates, Subgerente de Contabilidade e Orçamento. Passando 

ao terceiro ponto da pauta, o qual trata do processo nº 55449000, referente à Baixa 

Patrimonial e Contábil de 01 (um) servidor Dell Poweredge 1750 patrimônio 5597, 

doado pelo PRODEST, o Presidente deu ciência aos Conselheiros de que os 

equipamentos de informática do Instituto encontram-se obsoletos, foi colocado em 

votação e não havendo restrição por parte dos Conselheiros, foi assinado o Termo 

de Aceite, em  atendimento ao art. 63, Inciso IV do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo. Passando ao quarto ponto da pauta relativo a abertura de crédito 

suplementar, no valor de R$ 233.969,00 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e 
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sessenta e nove reais), referente ao processo nº 56633890, a Sra. Cassiana, a 

pedido do Presidente, prestou esclarecimentos aos Conselheiros, e disse que 

conforme consta no art. 41 da Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais do tipo 

suplementar são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária. 

Considerando que o relatório do Projeto de Lei Orçamentária 2012 (PLOA 2012) do 

Fundo Financeiro foi encaminhado com as Ações 0419 (SECT) e 0599 (SESPORT) 

no grupo de despesa 3 (outras despesas correntes) quando o correto seria 1 

(pessoal e encargos), faz-se necessário a realização de um crédito suplementar 

através de um remanejamento interno de grupo de despesas, ou seja, os valores 

destinados as ações supracitadas serão transferidos do grupo 3 para o grupo 1. 

Salientamos que durante o procedimento a dotação orçamentária que será anulada 

ficará bloqueada até a suplementação da mesma no outro grupo de despesa. 

Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o 

Presidente deu ciência aos Conselheiros, ratificando a informação prestada pelo 

Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Antonio Caldas Brito, na reunião de 

Conselho do dia 31 de janeiro de 2012, no que se refere à reforma do prédio Sede 

do IPAJM, no qual consta no relatório elaborado pelo IOPES, a recomendação para 

que seja demolido e construído um novo prédio do IPAJM. Foi publicado nos jornais 

de grande circulação da grande Vitória uma Chamada Pública, com o objetivo de 

locar um imóvel para instalar provisoriamente o Instituto. O IPAJM recebeu algumas 

propostas, sendo que as mesmas serão direcionadas à PGE e após a SEGER para 

serem avaliadas. A Conselheira Sandra Bellon questionou quanto à previsão de data 

de mudança e o Presidente informou que até o momento foi realizado tão somente 

uma visita técnica. A Conselheira Sandra Bellon pediu a palavra, justificou o atraso, 

e informou que o Magistério terá um reajuste de aproximadamente 22% (vinte e 

dois) por cento e que essa situação é preocupante, a repercussão será muito grande 

para o Estado. Em seguida, o Presidente informou que em 2011, dos 9 (nove) 

servidores que preencheram o requisito para aposentadoria, 06 se aposentaram, e 

em 2012 dos 25 (vinte e cinco) que irão implementar o tempo para aposentadoria,17 

(dezessete) irão se aposentar. Diante desta situação, o Diretor Administrativo e 

Financeiro juntamente com o Dr. Rafael, Advogado do IPAJM, estão analisando a 
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possibilidade de realizar um novo concurso público. O Presidente deu ciência aos 

Conselheiros de que a Secretária do Conselho, Sra. Hyene, por motivo de férias, 

não participará da próxima reunião e desde já indicando a Sra. Cassiana para 

substituí-la. Por fim, ficou convocada a próxima reunião para o dia 28/02/2012, às 

09h00min. Na oportunidade, o Conselheiro Dr. Silvio comunicou que não poderá 

participar da próxima reunião, por motivo de viagem, e solicitou que fosse 

convocado o suplente. 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. 
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