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ELEIÇÃO IPAJM 
 

Informamos que no dia 06 de agosto haverá eleição para a escolha dos representantes 

dos Segurados Ativos Civis, Militares Ativos e Inativos do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, nos Conselhos 

Fiscal e Administrativo. Será eleito apenas 1 (um) representante por grupo de 

segurados (ativos Civis, Militares Ativos e Inativos) por Conselho. 

Para tanto, o segurado receberá o “Kit Eleição”, contendo 1 (um) envelope de envio 

(cartão), 1 (um) envelope de retorno (cartão resposta) sem identificação do eleitor e 1 

(uma) cédula) de votação que deverá ser preenchida da seguinte forma: 

1º) Assinale na cédula de votação (verso) a sua opção de voto, marcando com um “X” 

no quadrado correspondente ao candidato de sua preferência. Lembre-se, deverá ser 

escolhido apenas 1 (um) representante para o Conselho Fiscal e 1 (um) representante 

para o Conselho Administrativo; 

2º) Dobre a cédula de votação, coloque-a dentro do envelope de retorno (cartão 

resposta), lacrando-o devidamente com o uso de cola, de forma que seu voto 

permaneça secreto e inviolável; 

3º) Dirija-se a Agência dos Correios mais próxima onde entregará o envelope retorno 

(cartão resposta). Vale lembrar, não é preciso pagar qualquer valor na Agência dos 
Correios, pois os valores serão custeados pelo IPAJM. 
OBS.: Somente serão considerados válidos os votos registrados em apenas 1 (um) 

candidato por Conselhos. Votos marcados fora do espaço delimitado, bem como 

contendo quaisquer observações, rasuras ou identificações do eleitor, serão 

imediatamente anulados. 

Orientamos os segurados a, assim que receberem os envelopes pelos Correios, 
votarem e postarem seus votos novamente nos Correios para evitar o risco de 
terem seus votos invalidados por atraso no recebimento, ou seja, o voto deve ser 
postado antes do dia da eleição. 
O Sindipúblicos apoia os seguintes nomes para eleição: Rodrigo Rodrigues nº 12 

(cargo de Conselheiro Administrativo do IPAJM representando os segurados Civis 

Ativos); Tenente Araújo nº 20 (cargo de Conselheiro Administrativo do IPAJM 

representando os segurados Militares Ativos); Maria Helena Vasconcelos nº 25 (cargo 

de Conselheiro Administrativo do IPAJM representando os segurados Inativos); 

Hiranilda Matos nº 03 (cargo de Conselheiro Fiscal do IPAJM representando os 

segurados Civis Ativos); Célia Cei Bicalho Vieira nº 15 (cargo de Conselheiro Fiscal 

do IPAJM representando os segurados Militares Ativos) e Thadeu Duarte nº 05 (cargo 

de Conselheiro Fiscal do IPAJM representando os segurados Inativos). 
 

 

Maiores informações sobre as Eleições no IPAJM, acesse o site 
www.ipajm.es.gov.br 
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REUNIÃO SINDICATO X ASSOCIAÇÕES DE OFICIAIS DE 
JUSTIÇA 

 
Em reunião realizada na manhã de hoje, entre o Sindijudiciário e Presidentes de 

Associações Municipais de Oficiais de Justiça ficou decidida a convocação de uma 

nova reunião para a próxima quarta-feira (24/07), às 9h30 e será agendada uma 

reunião com o Presidente do TJES, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. 

 

EXPEDIENTE DE SEXTA NO SINDICATO 
 

Em função das manifestações previstas para acontecer na próxima sexta-feira (19/07), 

a partir das 7 horas, informamos que não haverá expediente na Sede Administrativa 

do Sindijudiciário. Tal medida se faz necessária para evitar transtornos a Diretores, 

servidores e funcionários que necessitem vir ao Sindicato nesse dia. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


