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ATA Nº 22 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 26 DE JUNHO DE 2012 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e seis de junho 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 vigésima segunda reunião do Conselho Administrativo, 

sob a Presidência do Sr. JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, com a presença dos 

membros deste Conselho: SILVIO FALCÃO SPERANDIO, GILMAR LUIZ BORLOT, MARIA 

HELENA COTA VASCONCELOS, SANDRA HELENA BELLON e RÔMULO LOPES 

BERNABÉ. Registrada a ausência do Conselheiro NILSON ESCOPELLE GOMES, 

devidamente justificada. 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, Gerente Jurídico 

Previdenciário do IPAJM. Passando ao terceiro ponto da pauta referente à indicação dos 

representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para compor o próximo 

mandato dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, o Presidente informou que no 

próximo mês será realizada a penúltima reunião dos conselhos com os membros do atual 

mandato, acrescentou ainda, que foi solicitado à Assembléia Legislativa, Tribunal de Justiça 

e ao Chefe do Poder Executivo por meio dos ofícios nº s 413/2012, 414/2012 e 415/2012 a 

indicação dos seus respectivos representantes para compor o próximo mandato, e pediu 

que os atuais conselheiros intermediassem as indicações junto aos seus respectivos 

Poderes. O Conselheiro Silvio Falcão Sperandio, membro indicado pelo Poder Judiciário e 

a Conselheira Sandra Helena Bellon, membro indicada pelo Poder Executivo, solicitaram 

ao Presidente cópias dos ofícios mencionados para que possam reiterar e acompanhar a 

tramitação do processo junto aos seus respectivos Poderes. Terminada a parte destinada ao 

EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o Presidente solicitou que fosse registrado 

em Ata o pedido de agradecimento a todos os servidores que participaram da apresentação 

da Dra. Miki Massui, atuária da Empresa Exacttus Consultoria Atuarial, no auditório do 

Tribunal de Contas no dia 12 de junho de 2012 sobre a metodologia adotada e da atual 

situação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e em especial, aos 
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membros do Conselho Fiscal pela iniciativa do referido evento. A Conselheira Sandra 

Bellon, falou sobre a necessidade do Instituto de disponibilizar as informações para o Portal 

da Transparência sobre remuneração de servidores, atendendo ao que dispõe a legislação 

de acesso a informações. A Conselheira disse ao Presidente que disponibilizará por e-mail 

os dados que a SEGER transportou para a SECONT. Em seguida, falou dos benefícios que 

foram concedidos pela Defensoria Pública, por meio de Resolução, dada a autonomia que 

lhe foi conferida por lei, como o aumento do valor das diárias com valores diferenciados da 

regra geral para o Poder Executivo, Auxílio Saúde, Auxílio Refeição, de forma que muitos 

servidores já estão questionando se o Governo estenderá para todos. Comentou que 

colocou essa situação para reflexão em face da repercussão para o Erário. Na sequência, o 

Conselheiro Silvio Falcão Sperandio pediu a palavra ao Presidente e deu retorno à 

Conselheira Sandra Bellon, acerca do ofício encaminhado pela SEGER ao Tribunal de 

Justiça, solicitando que para dar cumprimento às decisões judiciais, faz-se necessário que 

sejam informados os dados completos do beneficiário, atendendo às normas do Banco do 

Brasil. O conselheiro informou que entrou em contato com o setor de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça a fim de reiterar a solicitação, bem como, comunicou que o Tribunal 

enviou por e-mail a todos os juízes de direito àquelas solicitações. Disse ainda que está  à 

disposição da Conselheira. Por fim, ficou convocada a próxima reunião para o dia 

31/07/2012, 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 
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