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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 2021

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez 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: Apresentação da Politica de
Investimento e Apresentação Relatório de Governança. Tendo sido enviado por e-mail para
análise antecipada dos documentos, 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 superintendente do
IPMJP, Sra. Caroline Agra, o superintendente adjunto, Rodrigo Ismael, a Diretora
Administrativa e Financeira, Sra Susana Sitônio, o Diretor de Tecnologia da Informação,
Higor Delgado, o Chefe do Controle Interno, Sr. Ernesto Fialho, os analistas Previdenciários,
Lituânia Francinete Pessoa de Farias, contadora, Werton José, atuário 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 e, afirmou que ao final
encaminharia a ata da reunião por e-mail aos membros do Conselho Fiscal, a qual seria
ratificada pelos conselheiros, mediante resposta eletrônica com cópia para todos. Passada
a palavra o Presidente do Conselho Fiscal, senhor Érico Heyller, que abriu a reunião, também
deu as boas-vindas aos conselheiros, elencou a pauta e, em seguida, a palavra foi dada a Sr.
João Leão que iniciou sua apresentação da politica de investimentos aprovada pelo Conselho
Previdenciário. Demonstrou a alocação dos recursos e destacou que os mesmos deverão
observar a compatibilidade dos ativos investidos com prazo que reservem as obrigações
atuariais presentes e futuras, com o objetivo do equilíbrio econômico financeiro entre ativos e
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passivos do RPPS. Na sequência, a palavra foi passada para a Sra. Suzana Sitônio, Diretora
Administrativa e Financeira do Instituto, que iniciou a apresentação do Relatório de
Governança baseada no primeiro semestre da gestão. Passou a palavra para o Gerente de
Investimentos, Sr. João Leão, que ressaltou o Prêmio Destaque Brasil de Investimentos
recebido em setembro do corrente ano pelo Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa, em 1° Lugar do Nordeste, e evidenciou o crescimento do patrimônio líquido do
Instituto. Em seguida, a palavra foi dada ao Sr. Ernesto Pessoa, Chefe do Controle Interno, que
demonstrou os processos auditados pelo setor, bem como, a aprovação da CRP – Certificação de
Regularidade Previdenciária. Na sequência dos trabalhos, a palavra foi passada para a contadora,
Lituânia Francinete, que iniciou seu fala apresentando a receita, os aportes, as despesas e a taxa de
administração. Trazendo também, o resultado orçamentário das despesas arrecadadas e o resultado
da execução orçamentária. Colocada a deliberação dos presentes os dados apresentados,
disponibilizado espaço para dúvidas ou esclarecimentos, não houve manifestação dos conselheiros.
Em seguida, foi dada a palavra ao Sr Werton José, para fomentar a evolução da situação atuarial.
Iniciou apresentando o custo mensal das aposentadorias e pensões, resultado atuarial e alíquotas de
custeio. Ressaltou que todos os dados estão no site do IPMJP. Disponibilizado espaço para dúvidas
ou esclarecimentos, sem manifestação dos conselheiros. Em seguida, a Sra Suzana Sitônio
continuou sua apresentação com as atividades institucionais do IPMJP, elencando os destaques: o
Censo previdenciário, a Implementação de rotinas de controle, a Detecção de óbitos para evitar
pagamentos indevidos, a redução de despesas administrativas, as Certificações do CGRPPS e
COMPREV. Evidenciou ainda, a avaliação de desempenho para os servidores do 1° concurso do
IPMJP, necessário para sua estabilização e o Plano Anual de Capacitação setorizado desenvolvido
para os servidores do IPMJP. Ressaltou também, a manutenção necessária da sede desta Autarquia,
sanitização e revitalização da faixada para prestar melhor serviço ao aposentado. Finalizou,
demostrando a reforma da sede e passou a palavra ao Sr. Higor Delgado. O Diretor de Tecnologia
da Informação do Instituto iniciou apresentando sua equipe, bem como, as ações e os serviços para
ampliar e facilitar o acesso dos usuários e segurados voltadas a melhoria dos aposentados e
pensionistas. Afirmou que as principais ações foram, respectivamente: a atualização do layout do
website, a simplificação do método de criação de senha, a política de cookies e o termo de
privacidade. Declarou ainda que, as ações são voltadas a aumentar o bem-estar dos usuários e
segurados, com a ativação de todos os requerimentos de forma online, ampliação do serviço de
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agendamento de atendimento presencial para prova de vida, atendimento via whatsapp, censo
previdenciário. Ao final da apresentação do Relatório de Governança foi disponibilizado espaço
para dúvidas ou questionamento, o conselheiro Dr. Thyago Braga parabenizou a equipe do
Instituto, ressalvou a transparência e clareza dos dados apresentados e organização do IPMJP em
suas reuniões. Por fim, a secretária finalizou a reunião informando que enviaria por e-mail a ata da
reunião para confirmação, bem como, entraria em contato por telefone para agendar a prova de
certificação do CGRPPS de todos os conselheiros que estivessem aptos e, finalizou, agradecendo a
presença de todos.
João Pessoa, 17 de novembro de 2021
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