PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 2021

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às onze horas da manhã, os
membros do conselho fiscal do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, por
meio da utilização de recursos multimídia (e-mail e google meet), como autorizado pelo
Regimento Interno e diante das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, reuniramse para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: Posse dos conselheiros; Eleição do
Presidente do Conselho; Apresentação sintética acerca da carteira de investimentos do
FUNPRE e análise das perceptivas para o exercício de 2021; Análise da Prestação de Contas
do IPMJP exercício de 2020, mediante a apresentação de relatórios contábeis. Tendo sido
enviado por e-mail para análise antecipada os seguintes documentos: Apresentação da
carteira de investimento, o Relatório do balanço Contábil de 2020 e a Cartilha do FUNPRE,
deu-se início a reunião com a presença do quórum regimental necessário, tendo se constatado
a presença dos conselheiros abaixo assinalados, além dos servidores do IPMJP, na condição
de convidados, a saber: a senhora Caroline Ferreira Agra, Superintendente do IPMJP; o
senhor Rodrigo Ismael da Costa Macedo, Superintendente Adjunto do IPMJP; a senhora
Suzana Sitônio de Eça, Chefe da Divisão de Administração e Finanças; o senhor Yuri Veiga
Cavalcanti, Chefe da Divisão de Previdência; o senhor Victor Assis de Oliveira Targino,
Chefe da Assessoria de Gabinete; o senhor João Carlos de Oliveira Leão, Gerente de
Investimentos do FUN-PREV; as servidoras, analistas Previdenciária, Lituânia Francinete
Pessoa de Farias, contadora e Camila Pires de Sá Mariz Maia, Chefe da Seção de Gestão de
Pessoal, sendo a última estabelecida como secretária deste conselho. Inicialmente a secretária
do conselho deu as boas-vindas aos Conselheiros e se colocou a disposição para qualquer
dúvida, afirmando que ao final encaminharia a ata da reunião por e-mail aos membros do
Conselho Fiscal, a qual seria submetida ao crivo dos conselheiros para fins de ratificação e
por parte de cada conselheiro da matéria discutida, mediante resposta eletrônica com cópia
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para todos. Passada a palavra a senhora Caroline Agra que também deu as boas-vindas aos
conselheiros, afirmando que o Instituto está de portas abertas para eventuais dúvidas acerca
dos temas da reunião, bem como, reiterou a grata satisfação pelo aceite de todos ao convite de
serem membros deste conselho, em seguida a palavra foi dada ao Sr. Victor Assis de Oliveira
Targino para conduzir os trabalhos da presente reunião. Registrando-se a ausência da
conselheira Vládia Figueiredo Borborema de Sousa que não pôde comparecer, apesar de ter
confirmado seu ciente, convocou-se para a substituir o seu suplente Luiz Henrique de
Albuquerque Cavalcanti para participar. Com a presença de 05 (cinco) conselheiros, foi lida a
pauta da reunião, antecipadamente disponibilizada aos conselheiros, prosseguindo-se com a
posse de todos os conselheiros. Em seguida, foi esclarecido a necessidade regimental de
eleição do Presidente do Conselho Fiscal, como membro interlocutor das atividades do CONFIS junto ao IPMJP. Disponibilizado espaço para aqueles que quisessem colocar seu nome ao
sufrágio, apenas o senhor Èrico Heyller manifestou sua intenção presidir o Conselho, sem
óbice dos demais membros, por aclamação foi eleito o conselheiro Érico Heyller Medeiros de
Alencar como presidente do Conselho Fiscal. Na sequência dos trabalhos, foi dada a palavra
ao senhor João Leão que iniciou sua apresentação sobre a política de investimento do
Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, demonstrando toda a carteira do ano
de 2020 com os fundos de renda fixa – até 60% e renda variável até 40%. Reiterou-se que
todas as informações contidas no documento apresentado estão no portal do IPMJP. Bem
como, esclareceu que, apesar deste RPPS não ter batido a meta atuarial no ano de 2020, tendo
em vista o cenário de Pandemia da COVID-19, teve uma das melhores atuações de
investimentos de RPPS do país. Disponibilizado espaço para dúvidas ou questionamentos ao
que foi apresentado, não houve manifestação de qualquer dos conselheiros. Passando ao
último ponto da pauta, restou esclarecido que, normalmente a data limite para exame das
contas do exercício anterior pelo conselho, dá-se em 31/03, porém, tendo em vista que a 1°
reunião do Conselho teve sua data alterada em razão das restrições impostas pelo Poder
Público pela pandemia da COVID-19, essa reunião que estava prevista para o dia 29 de
março do corrente ano, precisou ser adiada para a data de hoje, não trazendo prejuízos haja
vista que o prazo para envio da PCA ao TCE/PB foi prolongado para 15/04/2021. Em
seguida, a senhora Lituânia Pessoa inicia sua fala apresentando o balanço contábil do
exercício de 2020, por meio de relatório com os valores das receitas e despesas, descriminada
Av. Eng. Clodoaldo Gouveia, nº 166, Centro
João Pessoa -PB. CEP: 58.013-370.
CNPJ: 40955403/0001-09 | Fone: (83)3222-1005

por elementos, ainda, os aspectos de cada fundo de previdência gerido pelo IPMJP, que o
Fundo Financeiro – FUNIFIN, deficitário financeiramente, sendo preciso o complemento
financeiro por parte do tesouro e o Fundo Capitalizado – FUNPREV, de outro modo, possui
receitas suficientes para fazer frente as suas obrigações. Assinalou, também, os aspectos
quanto a despesa com a taxa de administração, destacando o controle dessa da taxa que, por
lei, é limitada a 2% da Folha bruta dos servidores ativos, inativos e pensionistas do exercício
anterior, estando a mesma sob controle, haja vista que foi o utilizado menos que aquele limite
estabelecido. Foi, ainda, apresentado o resultado da execução orçamentária que em 2020,
onde se constatou um saldo positivo em cerca de 78 milhões de reais. Por fim foi apresentado
a comparação do saldo financeiro ativo de 2019 que era de 265 milhões de reais e em 2020
foi de 343 milhões de reais. Colocada a deliberação dos presentes os dados apresentados,
disponibilizado espaço para dúvidas ou esclarecimentos, não houve oposição de nenhum dos
presentes. Ao finalizar a reunião, foi dada a palavra a senhora Caroline Agra que reiterou os
agradecimentos a todos, em nome do IPMJP, restando por encerrada a reunião, afirmando
que a senhora Camila Mariz encaminhará a ata da reunião por e-mail para todos.
João Pessoa, 05 de abril de 2021
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