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ATA Nº 19 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 27 DE MARÇO DE 2012 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

 

Às nove horas do dia vinte e sete de março 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 nona reunião do 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO 

MARÇAL, com a presença dos membros deste Conselho: RÔMULO LOPES 

BERNABÉ, SILVIO FALCÃO SPERANDIO, GILMAR LUIZ BORLOT, MARIA 

HELENA COTA VASCONCELOS e NILSON ESCOPELLE GOMES. Registrada a 

ausência da Conselheira SANDRA HELENA BELLON. 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 do Sr. Alexandre Wernersbach Neves, Diretor Técnico do IPAJM. 

Passando ao terceiro ponto da pauta, o Presidente passou a palavra para o Diretor 

Técnico Sr. Alexandre, responsável pelo Recadastramento do Instituto, para fazer 

uma explanação. Com a palavra o Sr. Alexandre, explicou aos Conselheiros que o 

Recadastramento se dá por dois motivos: para manter os dados cadastrais 

atualizados e para prevenir a ocorrência de concessões irregulares de benefícios. 

No primeiro momento teremos um recadastramento e este avanço é positivo. Com o 

censo previdenciário, iremos montar um perfil dos servidores ativos, aposentados, 

pensionistas e dependentes. O IPAJM atuará em parceria com o Governo Federal, o 

SIAPE - União Executivo, SIPREV (Banco de dados), o CNIS/RPPS (Cadastro 
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Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social) e o 

Banco do Brasil. No dia 13 de abril de 2012, representantes do Ministério da 

Previdência Social vem ao Estado do Espírito Santo para junto com o governador do 

Estado, assinar o Plano de Trabalho para atualização do SIPREV/Gestão RPPS 

para dar início ao cadastro. O Espírito Santo será o primeiro Estado do País a 

realizar um levantamento completo e digitalizado reunindo dados dos seus 88 mil 

servidores públicos – entre ativos, aposentados e pensionistas do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O presidente do 

IPAJM, José Elias do Nascimento Marçal, enfatizou a vantagem econômica do 

projeto. “O Governo do Estado não irá gastar nenhum valor. Este projeto terá um 

custo zero, o que consideramos uma enorme economia financeira para o nosso 

Estado”. O Conselheiro Rômulo pediu para registrar em Ata a sugestão de que no 

momento da realização do censo, fosse solicitado ao segurado,  informação sobre 

averbação de tempo de serviço para que fique  inserido na base de dados, 

objetivando amarrar os dados cadastrais. Terminada a parte destinada ao 

EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente deu ciência aos 

Conselheiros que tendo em vista no ano passado (2011) foram aposentados 7 (sete) 

servidores e neste ano (2012) 25 (vinte e cinco) servidores preenchem os requisitos 

para a aposentadoria, sendo que dos 25 (vinte e cinco) 17 (dezessete) irão 

aposentar, enviou ao Governador do Estado, por meio de exposição de motivos, o 

pedido solicitando autorização para a realização do Concurso Público para o 

Instituto, sendo  12 (doze) vagas para Técnico Médio, 20 (vinte) vagas para Técnico 

Superior, 5 (cinco) vagas para Advogado, 5 (cinco) vagas para Médico. Na 

oportunidade, foram solicitados ainda cargos comissionados, sendo 5 ( cinco) para 

preenchimento de vagas de Assessores Administrativos e 5 (cinco) vagas para  

Assessores Previdenciários. Informou que foi publicado nos jornais de grande 

circulação do Estado a Chamada Pública, com o objetivo de locar um imóvel para 

instalar provisoriamente o Instituto e entregue às propostas à SEGER – Secretaria 

de Gestão e Recursos Humanos, para juntamente com a Comissão formada, avaliar 

o local e valor a ser cobrado. Comunicou que o IOPES está realizando os serviços 

de perfuração do solo no IPAJM. Finalizando, levou ao conhecimento dos senhores 
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Conselheiros que foi apresentado o relatório com a prestação de contas anuais do 

exercício de 2011, devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal do IPAJM e 

encaminhado ao Tribunal de Contas para apreciação e aprovação. Por fim, ficou 

convocada a próxima reunião para o dia 24/04/2012, 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 
 
 

  (AUSENTE)                                          
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 
 

 

 

 

 

 

 


