
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2021, 
realizada no dia 15 de abril do ano de 2021

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 15 de abril do ano de 
2021;

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas foi realizada por meio de
videoconferência pela plataforma Google Meet e link (http://meet.google.com/qcd-mchy-qgf) repassado a
todos os membros titulares e suplentes dos Conselhos do IpojucaPrev,  a primeira reunião extraordinária do
Conselho Fiscal  do ano de dois mil  e vinte e um. A reunião foi  realizada no dia 15 de abril  de 2021,
atendendo a pedido do Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Anderson Jofre e conforme já alinhado
anteriormente esta  possibilidade por e-mail e na 3 ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021.  Além disso, a reunião foi realizada exclusivamente de forma virtual
respeitando o Decreto Estadual n ° 50.470, de 26 de março de 2021, que estabeleceu novas medidas de
convívio em  Pernambuco, e respeitando as normas sanitárias recentes, tendo em vista as circunstâncias do
atual cenário global com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

Desta forma estiveram on-line na reunião: o Presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes
Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do
Nascimento, Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza, Marcos Bastos Lins e Adriano Marques de Assis
Guerra; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal: Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; o Diretor de Investimentos
do IpojucaPrev e  Membro  do Comitê  de Investimentos  Marcelo  Marinheiro;o  Presidente  Executivo   do
IpojucaPrev  e  Membro  Nato  do  Comitê  de  Investimentos  Helton  Ferreira  e  a  Superintendente  de
Investimentos, Lays Fernanda Macário.

Destaca-se ainda que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que foram realizadas e priorizando
sempre o continuo desenvolvimento e a transparência do IpojucaPrev,foram convidados todos os membros
titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para suas respectivas reuniões. Com o
quórum  suficiente  de  membros,  a  reunião  foi  iniciada.   A  mesma  foi  conduzida  pelo  Diretor  de
Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação de todos os presentes,
mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus e por ser uma
reunião extraordinária no calendário dos conselhos.  A reunião teve como viés principal, também, esclarecer
qualquer dúvida sobre o Relatório de Governança Corporativa e consequentemente a prestação de contas
do IpoucaPrev do ano de 2020, visando dar maior transparência e melhorar o desempenho da mesma. A
reunião apresentou as seguintes pautas:

1 – Apresentação e Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2020     ; e 2 –  
Alteração na Data da Reunião dos Conselhos do Mês de Abril.

O  Sr.  Marcelo  Marinheiro,  Diretor  de  Investimentos  do  IpojucaPrev,  primeiramente  fez  uma  breve
apresentação dos assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham
sido enviadas previamente por e-mail por meio da convocação, juntamente com os documentos pertinentes
a cada item, quando necessário.

1 – Apresentação e Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2020;  A
pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro que apresentou os tópicos atuarias e de investimentos  em
conjunto  com  o  Sr.  Helton  Carlos  Ferreira  que  apresentou  as  demais  pautas  e  principalmente  as
informações que são de responsabilidade da Diretoria Administrativas Financeira. Primeiramente foi feito um
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breve comunicado sobre o objetivo da reunião,  que serviu  para discutir  sobre os principais  tópicos do
Relatório de Governança, tendo em vista sua complexidade e extensão para ser  detalhado página por
página.   Além disso,  conforme  evidenciado  na  reunião  do  dia  31  de  março  dos  órgãos  colegiados  o
IpojucaPrev estava aberto a receber as perguntas, questionamentos e maiores esclarecimentos até o dia 09
de abril  de 2021 sobre o relatório,  entretanto nenhum e-mail  foi  recebido sobre o assunto.   Essa foi a
primeira edição do relatório reafirmando assim: o trabalho técnico, direcionado e inovador que vem sendo
realizado no RPPS, com a finalidade de prestar informações coerentes fornecidas por todas as diretorias
executivas que compõem o IpojucaPrev. A autarquia tem exercido esforços direcionados para alcançar a
modernização da identidade institucional, com boas práticas de gestão, sempre associadas à transparência,
ética, bom relacionamento, inovação e responsabilidades aderentes a legislação vigente. Prestar contas é
contribuir para a própria evolução do IpojucaPrev, pois colabora para o aprimoramento dos seus processos
internos, trazendo ganhos para a gestão do Ente. Logo após, evidenciar brevemente o histórico da estrutura
atual  da autarquia  foram citadas as ações de 2019 e as atividade desenvolvidas em 2020.  Dentre  os
principais  tópicos  abordados  do  relatório,  foram  evidenciados  os  seguintes  pontos  expostos  na
apresentação  que  estão  no  relatório:  o  detalhamento  das  Reuniões  do  IpojucaPrev;  as  justificativas  e
situações  sobres  os  demonstrativos  oficiais  do  IpojucaPrev,  que  foram enviados  e  estão  em situação
regular; histórico de emissão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) ao decorrer de 2019 a
2020, todos sendo tirados administrativamente; detalhamento dos dados quantitativos dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas;  apresentação das portarias que concederam as aposentadorias em 2020;
valores arrecadados e a divulgação de outros repasses recebidos, como os parcelamentos; base de cálculo
para definir o limite das despesas administrativas no ano; o valor  das despesas administrativas liquidadas
no ano; o valor do pagamento dos benefícios e outras despesas; evolução da situação atuarial, explicando a
importância  do  acompanhamento  das  projeções  da  avaliação  atuarial,  e  mostrando:  os  quadros
demonstrativos do balanço atuarial  de 2020,  a evolução do resultado relativo ao equilíbrio  financeiro  e
atuarial  e  o  plano  de  custeio.  Ademais,  o  tópico  de  gestão  dos  investimentos  contemplou:  o  cenário
econômico,  a  carteira  de  investimentos,  desempenho  da  carteira  de  investimentos,  carteira  por
enquadramento e limites, evolução patrimonial, participação dos fundos de investimentos em relação aos
administradores,  participação  dos  fundos  de  investimentos  em relação  aos  gestores,  participação  dos
fundos de investimentos conforma sub-segmento e os fundos estressados. Além de evidencia as melhorias
realizadas da gestão dos investimentos como: o estudo de ALM, estudos de alocação que levam em conta
critérios qualitativos e quantitativos, aderência de mais critérios técnicos na análise de risco da carteira;
transparência no acompanhamento dos fundos estressados e os credenciamentos com maiores analises e
transparência.  Ademais, foi exposto o quadro com o quantitativo de pessoal, referente a gestão de pessoal;
a  gestão  orçamentária  e  financeira  do  FUNPREI;  o  gerenciamento  do  custeio  e  dos  contratos  do
IpojucaPrev  ;  o  detalhamento  das  decisões  judiciais  e  as  conformidade de viés  jurídico  das  portarias,
legislações e decretos;  exposição dos canais de atendimentos e principais assuntos dos requerimentos
abertos no atendimento presencial; divulgação das auditorias internas e externas realizadas na Autarquia.
Por fim, foi destacado na reunião as principais realizações do IpojucaPrev no ano de 2020, que foram: a
realização da avaliação atuarial e a adequação das exigências obrigatórias previstas pela EC 103/2019,
quais sejam, a limitação do rol de benefícios à pensão por porte e aposentadoria e adequação do percentual
da alíquota do servidor para o valor mínimo de 14%; constante transparência do IpojucaPrev por meio do
site  institucional;  manutenção do programa de capacitação dos servidores;  Inicio  da manualização das
atividades;   assinatura  do  termo  de  aderência  ao  pré-gestão;  2º  lugar  no  prêmio  destaque  Brasil  de
investimentos  e  a  reforma  na  estrutura  física  do  RPPS.  No tópico  da  transparência  foi  evidenciado  a
publicidade da política de investimentos, nas APRs e dos documentos de aplicação, sobre a composição da
carteira, resultados dos investimentos e as reuniões e deliberações dos órgãos colegiados do IpojucaPrev.
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Após a apresentação desses tópicos e de tirar algumas dúvidas que foram levantadas pelo Presidente do
Conselho  Deliberativo,  Anderson  Jofre,  o  Relatório  de  Governança  Corporativa   foi  colocado  para
deliberação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal presentes na
reunião

2 – Alteração na Data da Reunião dos Conselhos do Mês de Abril Abril; Tendo em vista a proximidade
das reuniões realizadas e constituindo um prazo mais apropriado para demonstra as ações do IpojucaPrev
no mês, foi deliberado pela aceitação que a reunião ordinária de abril dos órgãos colegiados do IpojucaPrev
fosse realizada no dia 29 de abril do ano de 2021. 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o
Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Os anexos pertencentes a esta ata são:

1. Convocação para 1º Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo e do Conselho fiscal do 
IpojucaPrev do ano de 2021.  
2. Relatório de Governança Corporativa / Prestação de Contas do ano de 2020 e seus anexos
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Márcio Fernando Soares Da Silva
Matrícula N° 180006/0

Presidente Do Conselho Fiscal

Tiago Figueredo Ferreira Lins
Matrícula N° 66641

Membro Titular Do Conselho Fiscal

Severino Paulo Da Fonseca
Matrícula N° 650

Membro Titular Do Conselho Fiscal

Severino Gonçalves De Assis Guerra
Matrícula N° 013

Membro Titular Do Conselho Fiscal

Jimmy De Lima Pessoa
Matrícula N° 180047-7

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Lucivando Coelho Guimarães Coriolando
Matrícula N° 69714/1

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Ednaldo Justino Dos Santos
Matrícula N° 1251

Membro Suplente do Conselho Fiscal

João Luiz Da Silva
Matrícula N° 591

Membro Suplente do Conselho Fiscal
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