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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas da manhã,

os  membros  do  conselho  previdenciário  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, discutem

e deliberam sobre  a seguinte pauta:  Aprovação da  Política de Investimentos e Aprovação do

Relatório  de  Governança.  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: o senhor Rodrigo Ismael da Costa

Macedo,  Superintendente  Adjunto;  o  senhor  Higor  Delgado,  Diretor  de  Tecnologia  da

Informação, a  senhora Suzana Sitônio,  Diretora de Administração e Finanças,  o senhor João

Carlos de Oliveira Leão, Gerente de Investimentos do FUN-PREV; o senhor Ernesto Pessoa,

Chefe do Controle Interno, o senhor Vitor Leitão, responsável pela LEMA investimentos, o Sr.

Mateus  Holanda,  representante  da  LEMA investimentos,  o  servidor,  analista  Previdenciário,

Werton José Cabral Rodrigues, atuário, a servidora, analista Previdenciária, Lituânia Francinete,

contadora e a servidora, analista Previdenciária, 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 enviaria  a ata da reunião por e-mail aos membros do

Conselho  Previdenciário  e  solicitou  a  ratificação  por  parte  de  cada  conselheiro  da  matéria

discutida, mediante  resposta  eletrônica.  Em seguida,  a  palavra  foi  dada  a  superintendente,

senhora  Caroline  Agra,  que  abriu  a  reunião,  também  deu  as  boas-vindas  aos  conselheiros,

elencou a pauta e, em seguida, a palavra foi passada ao representante da Lema Investimentos, o

senhor Matheus Holanda. O representante da Lema iniciou sua apresentação sobre a Política de

investimento do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa explicando o que é a

política, bem com, a legislação e sua vigência. Afirmou que o IPMJP adota modelo de gestão

própria com aprovação dos conselhos sem interferências externas, demonstrando as estratégias

de  alocação  e  aplicação  dos  recursos.  Ressaltou que  os  recursos  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 passivos do RPPS.

Enfatizou que a renda variável possui o mercado mais atrativo que renda fixa e o limite máximo

de alocação em renda variável é 30% e o IPMJP detêm 25% da carteira nesta modalidade de

investimento. Os investimentos mais voláteis são os de mercado exterior no limite de 10% e o

IPMJP  possui  8%,  afirmou.  Na  sequência,  após  a  apresentação,  a  secretária  do  conselho

questionou se os conselheiros possuíam alguma objeção ou questionamento para aprovação da

Política de investimentos e, por unanimidade, foi aprovada. A palavra foi dada a superintendente,

Sra. Caroline Agra, que ratificou a aprovação da política e, iniciou a apresentação do Relatório

de Governança baseada no primeiro semestre da gestão. Em seguida, 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. Na sequência dos trabalhos, a palavra foi passada ao Sr. Ernesto Pessoa, Chefe do Controle

Interno que iniciou sua fala, apresentando a auditagem dos processos administrativos de concessão de

aposentadoria e pensão por morte. Finalizou, demonstrando a aprovação da CRP – Certificação de

Regularidade Previdenciária e passou a palavra para a servidora, Lituânia Francinete. A contadora

iniciou sua fala apresentando a receita, os aportes, as despesas e a taxa de administração. Trouxe

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 pelos

conselheiros. Na sequência dos trabalhos, a Sra. Suzana Sitônio, Diretora Administrativa e Financeira

do IPMJP, iniciou sua fala sobre a otimização de rotinas administrativas, elencando os destaques:

Realização do Censo previdenciário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, Implementação

de rotinas de controle,  Detecção de óbitos para evitar pagamentos indevidos, redução de despesas

administrativas,  Certificações  do  CGRPPS  e  COMPREV,  Avaliação  de  desempenho  para  os

servidores do 1° concurso do IPMJP, necessário para sua estabilização e Plano Anual de Capacitação

setorizado aos servidores do Instituto. Destacou a importância da manutenção da sede desta Autarquia,

sanitização e revitalização da faixada. Finalizou, ressaltando que  tudo foi implementado para prestar

melhor os serviços aos aposentados e pensionistas, passado a palavra ao Sr. Higor Delgado. O diretor

de  Tecnologia  da  Informação  do  Instituto  iniciou  apresentando  sua  equipe,  bem como,  as  ações

voltadas a melhoria aos aposentados e pensionistas, como os serviços para ampliar e facilitar o acesso

dos  usuários  e  segurados.  Exemplificou com as  seguintes  ações  implementadas:  a  atualização do



layout do website, a simplificação do método de criação de senha, as Políticas de cookies e o termo de

privacidade. Destacou ainda que, as ações são voltadas a melhoria dos serviços com foco em aumentar

o bem estar dos usuários e segurados, ativação de todos os requerimentos de forma online, ampliação

do serviço de agendamento de atendimento presencial para prova de vida, atendimento via whatsapp,

censo previdenciário. Finalizada a apresentação do relatório, a Presidente do Conselho perguntou aos

conselheiros se possuíam alguma objeção ou dúvida a aprovação do Relatório de Governança e todos

os  conselheiros  se  manifestaram  favoráveis,  aprovando  o  referido  Relatório.  Por  fim,  a

superintendente reiterou os agradecimentos a todos os presentes, em nome do Instituto, restando por

encerrada a reunião, afirmando que a secretária do conselho enviaria a ata da reunião por e-mail para

ser confirmada pelos conselheiros.

João Pessoa, 16 de novembro de 2021
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