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Ata  da  Centésima  Sexagésima  Nona 
Reunião  do  Conselho  Estadual  de 
Previdência Social  – Ceps, realizada em 
21  de  janeiro  de  2021,  na  forma  como 
abaixo se declara.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 8 horas, em plataforma 
virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 
Previdência Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, 
de acordo com o artigo 99,  para tratar  da seguinte  Ordem do Dia:  Aberta  a  reunião  pelo 
Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os 
conselheiros presentes em ambiente virtual. Indagados sobre a existência de alguma alteração 
à ata da 168ª Reunião, não houve apontamentos e a ata foi aprovada por unanimidade dos 
conselheiros,  todos  eles  presentes.  Logo  em seguida,  a  convite  do  conselheiro  e  Diretor-
Presidente do Sergipeprevidência, José Roberto de Lima Andrade, foi apresentado na reunião 
o recém nomeado Diretor de Previdência daquela Autarquia, senhor Gildo Xavier. O Diretor de 
Previdência agradeceu a acolhida, comentou que ficou muito satisfeito com a receptividade 
encontrada  no  Sergipeprevidência,  sendo  que  encontrou  uma  equipe  comprometida  e 
trabalhadora, capitaneada pelo Diretor-Presidente. Citou que em uma experiência de serviço 
público vivida anteriormente havia um desejo de se virtualizar processos do órgão, de modo 
que  essa  realidade  já  foi  encontrada  funcionando  no  âmbito  do  Sergipeprevidência.  Na 
sequência,  passou-se  ao  item 3  da  pauta  -  Desempenho de  2020  do  Regime Próprio  de 
Previdência Social. Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade inicialmente 
apresentou as estatísticas de atendimento, demonstrando que a partir do mês de abril houve 
um declínio vigoroso do atendimento presencial, ao passo que houve expressivo aumento do 
atendimento virtual. O que explica essa oscilação em ambos casos é a existência da pandemia 
da  Covid-19,  na  qual,  de  um  lado,  os  atendimentos  presenciais  foram  reduzidos  ao 
estritamente necessário e mediante agendamento prévio e, de outro, notou-se maior aderência 
ao  atendimento  remoto  pelos  beneficiários.  Dando  continuidade,  destacou  as  principais 
demandas pelos respectivos canais de atendimento, sendo pelo aplicativo  whatsapp as mais 
frequentes relacionadas a informações gerais, censo previdenciário e prova de vida. Por sua 
vez,  pela  central  telefônica,  destacaram-se,  nessa ordem,  informações gerais,  seguidas de 
emissão de senhas e processos de aposentadoria e pensões. Por  email,  destacaram-se os 
relacionados  a  informações  gerais,  seguidos  daqueles  relacionados  a  processos  de 
aposentadoria  e  pensões  e  de  pedido  de  cópias  de  documentos.  Em  se  tratando  do 
agendamento presencial há uma mudança nas ocorrências, pois se destacam os pedidos de 
pensão,  seguidos de  atendimento  geral  ao  segurado e  pedidos de  Certidão de Tempo de 
Contribuição  –  CTC.  Na  sequência,  demonstrou  que  no  cômputo  geral  de  processos  de 
aposentadoria e pensões, houve uma redução de 1.418 em 2019 para 963 processos em 2020. 
Todavia, quando segmentadas somente as pensões implementadas, nota-se um crescimento 
de  377  para  502.  O  Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  assinalou  que  este 
crescimento guarda íntima relação com os óbitos relacionados ao Covid-19 e a outras doenças 
respiratórias, como se pôde observar da análise da documentação de tais processos. Uma 
outra ação desempenhada no âmbito do Sergipeprevidência e que mereceu destaque foi  a 
realização do Censo Previdenciário. O Conselheiro e Presidente da Autarquia apresentou um 
gráfico com a evolução mensal dos servidores recadastrados ao longo de 2020, enfatizando 
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que o percentual supera os 90% do contingente. Todavia, prorrogou a data final de conclusão 
do censo até julho de 2021 e solicitou a contribuição dos coordenadores de recursos humanos 
de  todos  os  poderes  e  órgãos  constituídos  para  auxiliar  na  convocação  dos  servidores 
remanescentes  e  em  eventuais  bloqueios  salariais  daqueles  que  não  realizarem  o 
procedimento. Explicitou que em função da pandemia o procedimento está sendo realizado 
todo via sistema e que não há necessidade de presença física do servidor. O Conselheiro José 
Livino  Santos  Alves  solicitou  que  fosse  enviada  a  relação  dos  servidores  pendentes  de 
realização  e  o  Conselheiro  Igor  Leonardo  Moraes  Albuquerque  sugeriu  que,  além de  ser 
enviado às áreas de recursos humanos, fosse também enviada cópia ao representante de cada 
poder no âmbito do Ceps. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade agradeceu a sugestão 
e se comprometeu a enviar cópia o quanto antes. Finalizou suas considerações sobre o ano de 
2020,  apresentando o perfil  dos beneficiários do regime por idade, sexo,  carreira,  faixa de 
vencimentos, assim como o resultado das receitas e despesas ao longo do ano. Em seguida, 
passou-se ao item 4 da pauta - Planejamento das atividades para 2021. Sobre o assunto, o 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou a intenção do Sergipeprevidência em 
atingir o nível de certificação 3 do Pró Gestão. Anunciou que recentemente foi celebrado um 
contrato com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, na qual aquela entidade prestará consultoria para 
que a autarquia avance do atual nível 1 para o nível 3. Assinalou que o Sergipeprevidência foi 
um dos primeiros regimes a obter a certificação nível 1 e que agora há o compromisso de se 
alçar ao nível 3. Enfatizou também a intenção de se ampliar os processos de virtualização, 
sobretudo com a utilização em boa escala do aplicativo “Meu RPPS”, que contém uma série de 
serviços elencados e informações para os beneficiários. O que ocorrer: no item o que ocorrer, o 
Conselheiro  Pedro  Vieira  anunciou que esta seria  sua última reunião  no  Conselho,  pois  o 
término de seu mandato aconteceria ao final do mês. Agradeceu aos demais membros e à 
Secretaria do Conselho, mencionando que essa nova passagem pelo Conselho foi de muito 
aprendizado, que continua à frente da Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado 
de Sergipe - TJSE e está aberto a ajudar, ainda que não mais como membro do colegiado. O 
Presidente do Conselho elogiou a postura, as observações e contribuições apresentadas pelo 
Conselheiro Pedro Vieira ao longo de sua jornada, desejando muito sucesso na continuidade 
de  suas  ações  no  TJSE.  O  Conselheiro  Igor  Leonardo  Moraes  Albuquerque  citou  que  o 
Conselheiro Pedro Vieira é um dos técnicos mais capazes do Estado de Sergipe e mencionou 
estar muito feliz com a sua manutenção na Secretaria de Finanças do Tribunal, mesmo com a 
alternância da Presidência. Enfatizou que o colega fará muita falta no conselho, destacando 
que tiveram a oportunidade de participar juntos na primeira composição do Conselho, quando 
de sua criação. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade assinalou ser uma grande sorte 
contar  com  o  Conselheiro  Pedro  Vieira  Santos,  pois  é  tarefa  das  mais  difíceis  encontrar 
servidores e técnicos com o domínio da temática da previdência. Que o Conselheiro ajudou 
diretamente  no  processo  de  construção,  consolidação  e  luta  por  um regime  próprio  mais 
efetivo. Desejou sucesso na continuidade de suas atividades e espera continuar contando com 
seu auxílio no TJSE. Conselheiro Marco Antônio Queiroz agradeceu inicialmente aos demais 
membros do Conselho por acolher sua sugestão de antecipação do horário da reunião, em 
virtude de um outro compromisso que surgiu na agenda. Destacou a participação de Pedro 
Vieira como um grande parceiro do RPPS em Sergipe, mencionando suas qualidades como 
grande servidor e zeloso com o erário. A Conselheira Gilda Boa Morte Café se somou aos 
demais  conselheiros,  desejando  sucesso  ao  Conselheiro  e  agradecendo  por  partilhar  da 
convivência,  apesar do ano atípico.  O Conselheiro José Livino Santos Alves agradeceu ao 
Conselheiro  Pedro Vieira  Santos pelo  aprendizado e convívio,  apesar  do  curto  período.  O 
Conselheiro Sílvio Alves dos Santos endossou as palavras dos demais membros do colegiado, 
desejando muito sucesso e um forte abraço. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da 
Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima 
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Reunião Ordinária, a ser realizada em plataforma virtual mediante videoconferência, no dia 18 
de fevereiro de 2021, às 9:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 
deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, 
lavrei  a presente ata,  que após lida e achada conforme vai  pelo Senhor Presidente,  pelos 
conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 21 de janeiro de 2021.

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 

MARCO ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro(a)

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Conselheiro(a)

SILVIO ALVES DOS SANTOS
Conselheiro(a)

GILDA BOA MORTE CAFÉ
Conselheiro(a)

Igor Leonardo  Moraes Albuquerque
Conselheiro(a)
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Fernando Clemente Rocha
Membro da Comissão

Jose Livino Santos Alves
Conselheiro(a)

Marcio dos Santos Doria
Conselheiro(a)

GUSTAVO DE ANDRADE
Secretário(a) 
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