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ATA Nº 18 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

 

Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro 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 oitava 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, ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI, 

GILMAR LUIZ BORLOT, MARIA HELENA COTA VASCONCELOS 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, da Sra. Cassiana 

Adriano dos Santos Prates, Subgerente de Contabilidade e Orçamento 

substituindo a secretária do conselho Sra. Hyene Geisa de Freitas Botelho 

Rodrigues em férias, do Sr. Edmilson Nunes de Castro e da Sra. Tatiana 

Gasparini Silva Stelzer.  Passando ao terceiro ponto da pauta, relativo à abertura 

de crédito suplementar, no valor de R$ 2.626.715,00 (dois milhões, seiscentos e 

vinte e seis mil, setecentos e quinze reais), referente ao processo nº 56918020, a 

Sra. Cassiana, a pedido do Presidente, prestou esclarecimentos aos Conselheiros, 

sobre a necessidade da realização de um crédito suplementar através de um 

remanejamento interno do grupo de despesa de auxílio reclusão para o grupo de 

compensação previdenciária com o RGPS – Regime Geral de Previdência Social. 
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Após a explanação, o Sr. Edmilson, a pedido do Presidente, informou sobre a 

situação da compensação previdenciária do IPAJM, e disse que desde o ano 2000 o 

Instituto começou a realizar as compensações previdenciárias, mas somente estava 

enviando os requerimentos em favor do IPAJM e analisava poucos pedidos em favor 

do INSS. Em junho de 2011 o Ministério da Previdência com a regulamentação 

através da Portaria MPS nº 287/2009 começou a exigir por parte dos Estados a 

proporcionalidade entre os requerimentos em favor do INSS. Como o IPAJM tinha 

poucos processos analisados em favor do INSS foram intensificados os trabalhos de 

análise, colocando a servidora Tatiana exclusivamente para atividade. Mesmo 

assim, desde julho de 2011 o INSS praticamente não está analisando os processos 

do IPAJM e quando questionados sobre a questão fomos informados que só há um 

servidor no INSS para analisar os pedidos do todos os RPPS’s do Estado. Assim 

diante desse quadro em novembro de 2011 o IPAJM realizou o 1º pagamento para o 

INSS, em dezembro houve um equilíbrio onde o IPAJM recebeu um valor pequeno e 

voltamos a pagar em janeiro de 2012. Agora que o número de processos em favor 

do INSS aumentou, gerando um equilíbrio na proporcionalidade, estaremos 

cobrando a aceleração da análise dos pedidos em favor do IPAJM. A Conselheira 

Sandra Bellon questionou sobre a compensação do Fundo Previdenciário e foi 

informada que ainda não temos nenhum requerimento de compensação do referido 

Fundo. Após as explicações, o crédito suplementar foi aprovado pelo Conselho por 

unanimidade. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às 

COMUNICAÇÕES, o Conselheiro Gilmar pediu a palavra e solicitou a formalização 

do pedido para a substituição do Sub-Tenente José Roberto Nolasco e Silva, que 

exerce as suas funções junto a este Instituto atendendo especificamente os 

Militares, tendo em vista que o mesmo irá se aposentar em junho de 2012. A 

Conselheira Sandra Bellon pediu a palavra e informou sobre a notificação referente 

ao PASEP que poderá gerar um grande passivo para o Estado, tendo em vista que o 

pagamento do referido tributo não ocorre desde 1997 amparado por uma liminar que 

foi derrubada no final de 2011. O Presidente deu ciência aos Conselheiros que o 

prazo de 30 dias da Chamada Pública publicada com o objetivo de locar um imóvel 

para instalar provisoriamente o Instituto terminou e o IPAJM recebeu três propostas 
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que serão direcionadas à SEGER para serem avaliadas. Por fim, ficou convocada a 

próxima reunião para o dia 27/03/2012, às 09h00min. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a reunião da qual CASSIANA ADRIANO DOS SANTOS PRATES, 

Secretária do Conselho substituta, lavrou 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                                     ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI                        
Representante do Poder Executivo                       Representante do Poder Judiciário 
         (Suplente) 
                        
 
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 
 


