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Ata da Centésima Quinquagésima 
Nona Reunião do Conselho Estadual 
de Previdência Social – Ceps, 
realizada em 16 de dezembro de 
2019, na forma como abaixo se 
declara. 
 
 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de 
reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, nº. 
346, bairro São José, nesta cidade, 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 158ª 
Reunião. Após breve reparo, a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 
Na sequência, passou-se ao item 3 da pauta – Adequação previdência estadual à legislação 
federal. Sobre o assunto, o Presidente do Conselho inicialmente esclareceu que gostaria de ter 
realizado a reunião antes, todavia a redação final da Proposta de Emenda à Constituição - PEC e 
do Projeto de Lei Complementar – PLC, que tratam sobre a previdência estadual, somente foi 
concluída na última sexta-feira, dia 13 de dezembro. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade teceu comentários sobre os principais pontos que são impactados, enfocando 
aspectos como a idade mínima, regras de pensões, tempo de contribuição, aposentadorias 
especiais e alíquotas de contribuição. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila 
destacou que Sergipe é um ente federativo com forte presença de servidores públicos e que as 
medidas propostas, caso sejam aprovadas, promoverão mudanças agudas e em alguns casos 
agressivas, sobretudo para os beneficiários de com menores salários e para os servidores 
inativos. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade afirmou ainda não ter a exata dimensão 
da repercussão da opinião pública e das categorias de servidores, pois o ambiente de discussão 
certamente se dará na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe – Alese. O Conselheiro Igor 
Leonardo Moraes Albuquerque comentou que compreende a adequação das regras da 
previdência estadual, em função das exigências para manutenção do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP. Pontuou sobre a existência de outros projetos que vêm 
sendo encaminhados à Alese para propiciar o Poder Executivo o acesso a recursos oriundos do 
“Plano Mansueto”, criado pelo Governo Federal. Também citou a revisão de incentivos fiscais 
como uma pauta que os entes federativos estão se detendo neste momento. O Presidente do 
Conselho ponderou que há um conjunto de ações em discussão, que apesar de não obterem 
um grande impacto no curto prazo, contribuem no médio e longo prazos para a melhoria da 
configuração do gasto público. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz opinou no sentido de que 
caso as medidas não sejam levadas a cabo neste momento há o risco de se comprometerem 
ainda mais as obrigações de pagamento dos entes. Explicitou que todos, em algum grau, estão 
adotando medidas de ajuste necessárias ao momento atual. O Conselheiro Pedro Vieira Santos 
arguiu sobre a permanência ou não da possibilidade de alíquota extraordinária no PLC. O 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CEPS 

 

Conselheiro José Roberto de Lima Andrade esclareceu que não há no projeto tal possibilidade, 
e sim uma alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o salário mínimo, em caso 
de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ao invés de valer a regra de 
14% sobre o que exceder o teto do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Tal medida 
alterará o artigo 94 da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. O Conselheiro Sílvio Alves dos 
Santos destacou que, na qualidade de representante do Poder Executivo, entende como 
necessária uma negociação com os parlamentares estaduais acerca dos limites de eventuais 
alterações, sob pena de se chegar a uma redação final com grande desgaste mas pouca 
repercussão para atenuar o atual déficit do regime. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade defendeu a sustentabilidade do regime de previdência e que deve haver reflexões 
sobre os servidores ativos e inativos. Entende que em 2020 deve se iniciar uma discussão sobre 
o equacionamento do déficit, tendo em vista que o RPPS carece de receitas extraordinárias. 
Destacou a importância de se construir um novo modelo de previdência, com novas regras e 
novas premissas, de forma a assegurar sua sustentabilidade. Por outro lado, reconheceu a 
necessidade de haver uma melhoria na relação com os servidores inativos, sobretudo em 
relação ao calendário de pagamento, de modo a que os beneficiários consigam planejar suas 
vidas e seus compromissos com mais tranquilidade. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz 
registrou a competência do trabalho da equipe técnica do Sergipeprevidência nas discussões 
sobre a adequação da previdência estadual à legislação federal, elaborando diagnósticos, 
propondo medidas e realizando simulações de impacto em vários cenários discutidos para os 
beneficiários do RPPS em Sergipe. Em seguida, passou-se ao item 4 da pauta - Déficit 
previdenciário dos Poderes. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade se comprometeu a 
circular por email aos demais conselheiros um quadro com o déficit anual apurado até o 
momento, discriminando nele os Poderes e Órgãos Constituídos, para a devida ciência dos 
conselheiros. O que ocorrer: No item o que ocorrer, não houve apontamentos adicionais por 
parte dos conselheiros presentes. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, 
ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião 
Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, 
no dia 8 de janeiro, às 15:00 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. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da 
Administração, em Aracaju, 16 de dezembro de 2019. 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Oitava Reunião do Conselho Estadual 
de Previdência Social – Ceps, 
realizada em 27 de novembro de 
2019, na forma como abaixo se 
declara. 
 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões do Sergipeprevidência, situado à Praça General Valadão, nº. 32, 
bairro Centro, nesta cidade, 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 157ª 
Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 
presentes. Na sequência, passou-se ao item 3 da pauta - Discussão sobre as propostas de 
reforma da previdência para o Estado de Sergipe. Sobre o assunto, o Presidente do Conselho 
esclareceu que o tema está em fase final de discussão no âmbito do Poder Executivo e sugeriu 
que a pauta fosse transferida para a reunião seguinte. O Conselheiro Marcus Cotrim de 
Carvalho Melo indagou se o projeto já havia sido enviado à Assembleia Legislativa pois havia 
recebido essa informação. O Presidente do Conselho mencionou não ser verdade tal notícia e 
que o Poder Executivo deve ampliar a comunicação sobre o tema. Esclareceu que o projeto que 
vem sendo estudado inclusive valoriza profissionais que exercem a atividade fim de carreiras e 
corrige distorções em incorporações de gratificações que eram levadas para aposentadoria com 
pouco tempo de exercício na atividade. Em seguida, passou-se ao item 4 da pauta - Aprovação 
da Política de Investimentos do Sergipeprevidência. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade procedeu a uma breve apresentação, destacando os últimos resultados financeiros 
alcançados pelos investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 
Demonstrou a meta atuarial projetada e que o Sergipeprevidência a tem sistematicamente 
superado. Todavia, face ao cenário de significativa queda da taxa de juros e da inflação, a meta 
atuarial vem sendo revisada pelos RPPS das diversas unidades federativas. Propôs, assim, a 
revisão da meta atuarial em 2020 para inflação, acrescida de 3% (três por cento) ao ano, sendo 
acatada pela unanimidade dos conselheiros presentes. Dando continuidade à apresentação, 
sobre a aplicação dos recursos atuais e das eventuais novas receitas, propôs a alocação de no 
máximo 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos em renda variável, sendo que a sugestão foi 
acatada pela unanimidade dos presentes. O Conselheiro Pedro Vieira Santos questionou sobre 
o montante atualmente aplicado pelo Sergipeprevidência. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade esclareceu que são aplicações com vencimento entre 2020 e 2022 que totalizam em 
torno de 120 milhões de reais. Com a aprovação da política de investimentos para 2020 pelos 
conselheiros presentes, passou-se ao item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes. O 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade tratou de apresentar o resultado do déficit 
acumulado em 2019 pelos Poderes e Órgãos Constituídos para a devida ciência dos 
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conselheiros. O Conselheiro Pedro Vieira Santos arguiu sobre a metodologia do cálculo do 
déficit previdenciário se estava sendo igual entre os poderes. O Conselheiro José Roberto de 
Lima Andrade esclareceu que a metodologia é a mesma para todos e que não há tratamento 
diferenciado sobre esse assunto. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro José 
Roberto de Lima Andrade citou que têm avançado os trabalhos do censo de servidores ativos e 
inativos, mencionando que do público total de cerca de 70.000 (setenta mil), mais de 30% 
desse contingente já efetuou o censo. Mencionou que a previsão de conclusão dos trabalhos 
deve ocorrer até março de 2020. Relatou que 10 (dez) processos de revisão de pensão já foram 
abertos, derivados das informações obtidas no censo. O Presidente do Conselho questionou se 
poderia ter acesso à base de dados para aprimorar os trabalhos de auditoria na folha de ativos. 
O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade explicitou que cada Poder receberá um 
documento com o perfil de seu respectivo público, traduzindo-se em uma base de dados muito 
mais confiável do que na atualidade. Sobre o acompanhamento de processos julgados no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado, a Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral 
de Souza esclareceu que com a implantação do sistema eletrônico intitulado Sagres, todas as 
tramitações passaram a ser virtualizadas, com a respectiva publicação no Diário Eletrônico. 
Solicitou que o Sergipeprevidência indicasse um servidor para realizar uma capacitação na 
Corte de Contas para dirimir eventuais dúvidas. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco 
D’Ávila parabenizou a gestão do Sergipeprevidência pela acolhida na reunião, pela inauguração 
da sede própria e pela iniciativa de realização do censo dos servidores ativos e inativos. 
Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores 
conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na 
sala de reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, no dia 16 de dezembro, às 
11:00 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. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Administração, em 
Aracaju, 27 de novembro de 2019. 
 

 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 

Presidente do Conselho  

 

Conselheira Substituta ANA CRISTINA DE CARVALHO PRADO DIAS 

 

Conselheiro JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

Conselheiro MARCUS COTRIM DE CARVALHO MELO 

 

Conselheiro SÍLVIO ALVES DOS SANTOS  
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Conselheiro IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  

 

Conselheiro PEDRO VIEIRA SANTOS 

 

Conselheira Suplente PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 

 

Conselheiro MICHELANGELO CARVALHO NABUCO D’ÁVILA 

 

GUSTAVO DE ANDRADE 

Secretário do Conselho 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Sétima Reunião do Conselho Estadual 
de Previdência Social – Ceps, 
realizada em 23 de outubro de 2019, 
na forma como abaixo se declara. 
 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 
reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, nº. 
346, bairro São José, nesta cidade, 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 156ª 
Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 
presentes. Antes de prosseguir na pauta, o Presidente do Conselho ressaltou a importância de 
se registrar com transparência, nas atas de reuniões, os relevantes debates realizados no 
âmbito do Ceps. Mencionou que o Conselho tem um papel fundamental e as deliberações 
possuem repercussão sobre as carreiras de servidores estaduais e sobre a própria sociedade. 
Foi informado aos presentes que as atas de reunião já se encontravam disponíveis na página do 
Sergipeprevidência, podendo ser acessada por qualquer cidadão. Em seguida, passou-se ao 
item 3 da pauta – Discussão sobre as propostas de reforma da previdência para o Estado de 
Sergipe. Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade traçou possíveis 
cenários decorrentes da implementação da reforma previdenciária, enfatizando pontos de 
alteração da redação atual para uma eventual proposta, em função do tipo de benefício, tais 
como aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária, aposentadorias enquadradas 
como especiais e pensões por morte. Também foi abordada a possibilidade de alíquota 
extraordinária, em função da recente aprovação pelo Congresso Nacional. Outro ponto 
mencionado foi a criação de regras de transição para os atuais servidores, em função da idade, 
do tempo de contribuição e da carreira a qual pertence, sobretudo no caso das aposentadorias 
especiais. Na sequência, procedeu à apresentação de 5 (cinco) cenários de alteração de 
alíquotas previdenciárias para servidores ativos e inativos, com o respectivo impacto financeiro 
de cada cenário. Ao final, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou a necessidade 
de adequação do Sergipeprevidência às necessidades atuais, de modo a corrigir sua estrutura 
administrativa, organograma e parâmetros de cargos e salários. Ressaltou também a 
importância de ajustar aspectos do Sergipeprevidência para a total conformidade junto ao 
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão 
RPPS. Sobre as propostas de reforma previdenciária em discussão, o Conselheiro Michelangelo 
Carvalho Nabuco D’Ávila registrou que as alterações constantes das propostas em discussão em 
alguns casos representam a redução de benefícios vigentes e que embora não seja o ideal, mas 
se mostra necessária face ao cenário vivido. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
destacou que o tratamento atual dado aos militares leva a situações em que membros da 
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carreira vão para a inatividade com idade inferior a 50 (cinquenta) anos, num cenário que 
mereceria, ao seu ver, uma revisão no tópico sobre as aposentadorias especiais. O Conselheiro 
Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila citou que as mudanças em discussão no caso das 
pensões por morte são bastante fortes, podendo, em casos específicos, representar um 
impacto na condição de vida da família que tiver a perda do servidor. Sobre a reforma, a 
Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza enfatizou a importância dos 
múltiplos papeis exercidos pela mulher na sociedade brasileira e que sobretudo as integrantes 
da carreira de professor, por vezes possuem extensas jornadas de trabalho. Tal situação, ao seu 
ver, mereceria um tratamento diferenciado. Sobre a aplicação de alíquotas e cenários da 
reforma, o Conselheiro Pedro Vieira Santos citou que uma hipótese seria a contribuição dos 
inativos com alíquota inferior à atual dos servidores públicos ativos. O Conselheiro Sílvio Alves 
dos Santos enfatizou que bons argumentos para o debate são necessários, para que o tema 
seja discutido do ponto de vista técnico. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade externou 
sua opinião no sentido de que o envio de um projeto de reforma deveria prever um resultado 
expressivo, uma vez que o desgaste da discussão já ocorrerá de qualquer forma. O Conselheiro 
Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila indagou sobre as regras de transição para os atuais 
servidores. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade explicou que ainda seria elaborada 
uma versão final da proposta a ser apresentada para apreciação do Poder Legislativo. O 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque destacou a necessidade de existir um diálogo 
prévio com os Poderes e Órgãos Constituídos, além dos próprios deputados estaduais, no 
intuito de qualificar o debate sobre o tema. O Presidente do Conselho sugeriu que tão logo 
fosse concluída a versão final do projeto de reforma previdenciária, o assunto fosse também 
discutido no âmbito desse Conselho. Em relação ao item 4 da pauta - Déficit previdenciário dos 
Poderes, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade relatou que circularia por email o déficit 
acumulado do ano para conhecimento e acompanhamento dos conselheiros. O que ocorrer: 
No item o que ocorrer, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade citou que têm avançado as 
tratativas para que a Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso passe a integrar a 
previdência complementar do PrevNordeste/SE. A Conselheira Patrícia Verônica Nunes 
Carvalho Sobral de Souza parabenizou o Sergipeprevidência pela inauguração da nova sede e a 
preocupação social com os beneficiários. Registrou que era um antigo anseio de outros 
gestores e que a atual gestão materializou esta ação. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade agradeceu ao Chefe do Poder Executivo Estadual por acolher a ideia da sede própria e 
aos gestores da Secretaria de Estado da Saúde pelo apoio na concretização desse projeto. O 
Presidente do Conselho sugeriu que a próxima reunião do Conselho fosse realizada no espaço 
físico do Sergipeprevidência, sendo que a sugestão foi acatada por todos os conselheiros 
presentes. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila também parabenizou a gestão 
do Sergipeprevidência pelo êxito da inauguração da sede própria e aproveitou para sugerir que 
a autarquia, considerando o atual cenário, ampliasse sua atuação nas redes sociais para 
destacar as ações empreendidas pelo Sergipeprevidência, reforçando o compromisso com a 
transparência da gestão. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, ficam 
todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a 
ser realizada na sala de reuniões do Sergipeprevidência, no dia 27 de novembro, às 08:30 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, 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CEPS 

 

devidamente assinada. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 
23 de outubro de 2019. 
 

 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 

Presidente do Conselho  

 

Conselheiro MARCO ANTÔNIO QUEIROZ 

 

Conselheiro JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

Conselheiro MARCUS COTRIM DE CARVALHO MELO 

 

Conselheiro SÍLVIO ALVES DOS SANTOS  

 

Conselheiro IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  

 

Conselheiro PEDRO VIEIRA SANTOS 

 

Conselheira Suplente PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 

 

Conselheiro MICHELANGELO CARVALHO NABUCO D’ÁVILA 

 

GUSTAVO DE ANDRADE 

Secretário do Conselho 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Sexta Reunião do Conselho Estadual 
de Previdência Social – Ceps, 
realizada em 18 de setembro de 
2019, na forma como abaixo se 
declara. 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 
reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, nº. 
346, bairro São José, nesta cidade, 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 155ª 
Reunião. Após alguns reparos, a ata foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. 
Em seguida, foi abordado o item 3 da pauta – Mecanismos de governança do PrevNordeste. 
Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade traçou um panorama do plano 
de previdência complementar para os servidores estaduais denominado PrevNordeste, 
relatando a evolução dos participantes e do patrimônio líquido. Também destacou as instâncias 
de governança do plano, enfatizando a composição e o respectivo papel da Diretoria Executiva, 
conselhos deliberativo e fiscal, comitês de assessoramento técnico, consultivo e de 
investimentos. Explicitou o fluxo decisório de investimentos, enfocando o papel atribuído a 
cada instância do PrevNordeste Sergipe. Em seguida mencionou a legislação para a aplicação 
dos recursos, no caso a Resolução n.º 4.661, de 25 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil. 
Finalizando o assunto, demonstrou o gráfico de evolução do patrimônio social do plano, assim 
como o retorno acumulado e a rentabilidade alcançada. O próximo tema de discussão da pauta 
foi o item 4- Censo cadastral 2019. Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade apresentou em linhas gerais a sistemática do censo, as localidades na capital e no 
interior que serão ponto de atendimento e destacou a importância do procedimento para 
melhorar a base de dados atual, bem como adequá-la a informações exigidas pelo sistema e-
Social ou seu sucessor. Em relação ao item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes, 
foram apresentados os resultados acumulados de janeiro a agosto de 2019. O que ocorrer: No 
item o que ocorrer, o Presidente do Conselho reforçou que fosse agilizada a divulgação das 
informações do Conselho na internet. Após rápido entendimento, o Conselheiro José Roberto 
de Lima Andrade solicitou que fossem enviadas as atas de reunião digitalizadas para que os 
técnicos do Sergipeprevidência dessem carga nos dados para a respectiva disponibilização. O 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque enfatizou que a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe realizará um evento comemorativo dos 30 (trinta) anos da Constituição do 
Estado, por meio de uma programação específica, com especial destaque para a realização do 
2º Simpósio Constituição de Sergipe, entre os dias 8 e 10 de outubro, no Auditório do Tribunal 
de Justiça, evento que contará com juristas e operadores do direito em Sergipe e em outros 
estados da federação. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade aproveitou a oportunidade 
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para convidar os demais conselheiros para a inauguração da nova sede do Sergipeprevidência, 
que acontecerá no dia 30/09/2019, às 9:00, que passará a funcionar no Palácio Serigy, no 
centro da capital. Enfatizou que o espaço proporcionará um melhor acolhimento dos 
beneficiários, ajuda na revitalização do centro e também desonera o erário de arcar com o 
aluguel da sede atual da autarquia. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, 
ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião 
Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Administração, no dia 
23 de outubro, às 15:00 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. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da 
Administração, em Aracaju, 18 de setembro de 2019. 
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Secretário do Conselho 
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Ata da Centésima Quinquagésima 

Quinta Reunião do Conselho Estadual 

de Previdência Social — Ceps, 

realizada em 21 de agosto de 2019, 

na forma como abaixo se declara. 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 

reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, n2. 

346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 

Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n2. 113, de 12  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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 1542  

Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade dos conselheiros 

presentes. Em seguida, foi abordado o item 3 da pauta — Aprovação de Nota Técnica sobre o 

déficit previdenciário. Sobre o assunto, o Presidente do Conselho teceu considerações e arguiu 

os demais conselheiros se estavam aptos a deliberar sobre a metodologia para o cálculo do 

déficit previdenciário. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque, que juntamente com 

a Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, haviam pedido vistas do 

processo, registrou a intenção da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe - Alese em 

aprovar a Nota Técnica, desde que fossem incorporadas algumas alterações. A primeira delas 

diz respeito ao item 4.2 do documento, suprimindo a expressão "20%" contida no item, 

passando o texto a remeter à Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, aprovada na Alese, a cada 

exercício. Em seguida, o Conselheiro recomendou a retirada, no mesmo item, do trecho "... mas 

que não desfaz a obrigação legal de cada Órgão ou Poder arcar com a integralidade dos valores 
de suas respectivas folhas de benefícios previdenciários, nos termos do que impõem a Lei 
Federal n° 9.717/1998 e a Lei Complementar Estadual n° 113/2005". As sugestões foram 

acatadas pelos conselheiros presentes e na própria reunião foi redigido novo texto para 

adequar o item 4.2 da Nota Técnica. Na sequência, o Conselheiro Igor Leonardo Moraes 

Albuquerque registrou a importância de se retomar as discussões sobre a natureza jurídica da 

respectiva Nota Técnica, a seu ver de caráter orientativo e não impositivo, exatamente em linha 

com o que fora pontuado pelo Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila na reunião 
do Conselho realizada em 26/06/2019. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque 
destacou o entendimento da Alese sobre a contribuição patronal não ser considerada como 

receita previdenciária, entendimento este também registrado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Sergipe — TCE/SE, conforme assinalado pela Conselheira Patrícia Verônica Nunes 

Carvalho Sobral de Souza. Frisou, ainda, que o pagamento ou a transferência a cargo dos 
Poderes e Órgãos Constituídos ocorrem com o estrito objetivo de arcar com o respectivo 

déficit, tendo natureza de mera transferência financeira. Dando continuidade, o Presidente do 

Conselho tratou do item 4 da pauta - Apreciação de proposta de formação do Comitê 
Consultivo e Comitê de Investimentos do PrevNordeste/SE. O Conselheiro José Robe o d Lima 

rade esclareceu que o mecanismo de governança do sistema de previdência co e fitar 
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do PrevNordeste/SE prevê a constituição de um Comitê Consultivo e um Comitê de 
Investimentos. Em relação ao Comitê Consultivo, pontuou que deveriam ser designados 3 (três) 
representantes do patrocinador (Ente Estatal) e 3 (três) do patrocinado (servidores públicos). 
Em relação ao Comitê de Investimentos, relatou que seriam 2 (dois) os representantes a serem 
designados, devendo, neste caso, serem possuidores de certificação expedida pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais — Anbima. Após ampla 
discussão, foi deliberado por unanimidade dos presentes a indicação dos seguintes membros 
para compor o Comitê Consultivo: Marco Antônio Queiroz, Pedro Vieira Santos e Michelangelo 
Carvalho Nabuco D'Avila, como representantes do patrocinador; Patrícia Verônica Nunes 
Carvalho Sobral de Souza, Marcus Cotrim de Carvalho Melo e Gustavo de Andrade como 
representantes do patrocinado. Já em relação ao Comitê de Investimentos, foram aprovados os 
nomes de José Roberto de Lima Andrade e José Normando da Mota Guimarães Filho. Depois foi 
abordado o item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes. Sobre o assunto, o 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade apresentou os dados relativos ao déficit 
previdenciário apurado por Poder, acumulado de janeiro a julho de 2019. O que ocorrer: No 
item o que ocorrer, o Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila comentou ter 
pesquisado algumas páginas na internet de conselhos estaduais de previdência, encontrando 
informações interessantes como a disponibilização de atas e documentos, o que reforça o 
caráter da transparência nos atos. O Conselheiro comentou que há um trabalho técnico muito 
bem desempenhado no âmbito do Ceps e sugeriu que fossem divulgadas as informações do 
Conselho em alguma página, senão própria, a do Sergipeprevidência. O Presidente do Conselho 
endossou a proposta, mencionando ser necessário envidar esforços para no próximo mês já se 
proceder à divulgação, iniciando com as informações de 2019 e, posteriormente, agregando 
informações de anos anteriores. A sugestão foi acatada por unanimidade dos presentes. Na 
sequência, o Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila destacou certa apreensão em 
relação à rentabilidade dos investimentos do RPPS em Sergipe, face ao contexto de queda da 
taxa de juros, sobretudo em virtude do impacto ocasionado pela economia americana. O 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade esclareceu que os investimentos remanescentes das 
aplicações realizadas pelo Sergipeprevidência apresentam prazo de resgate em 2020, 2022 e 
2024, totalizando cerca de R$ 100.000.000,00, sendo que tais aplicações se deram à época com 
a garantia de rentabilidade de inflação + 6,5% ao ano, um índice que não se encontra nas 
aplicações atuais face ao cenário econômico. Lançou a sugestão de na próxima reunião haver 
uma apresentação do Comitê de Investimentos do PrevNordeste, de modo a explicar a 
metodologia de definição das aplicações financeiras. Reunião Ordinária: Consoante 
deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados 
para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado 
da Administração, no dia 18 de setembro, às 15:00 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. Sala de Reunre 
Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 21 de agosto de 2019. 

G CI,INDADE GOIS 
E°R e Si/e do Conselho 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Quarta Reunião do Conselho Estadual 
de Previdência Social — Ceps, 
realizada em 2 de julho de 2019, na 
forma como abaixo se declara. 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de reuniões da 
Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, n°. 346, bairro 
São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência 
Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n°. 113, de 1° 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 153° Reunião. Diante da 
ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi abordado o item 3 da 
pauta — Deliberação sobre a Nota Técnica do Sergipeprevidência sobre a metodologia para o 
cálculo do déficit previdenciário. Sobre o assunto, o Presidente do Conselho teceu 
considerações e arguiu os demais conselheiros se estavam aptos a deliberar sobre a 
metodologia para o cálculo do déficit previdenciário. Os conselheiros Igor Leonardo Moraes 
Albuquerque e Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza explicitaram que no 
entendimento das instituições que os indicaram, no caso a Assembleia Legislativa do Estado de 
Sergipe - Alese e Tribunal de Contas do Estado de Sergipe — TCE/SE, respectivamente, há 
assuntos a serem discutidos antes da deliberação sobre o tema. Nessa linha, ambos pediram 
vistas do processo para posterior deliberação, justificando que somente algumas horas antes 
da reunião do Conselho souberam desse posicionamento das instituições. O Conselheiro 
Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila sugeriu a realização de uma reunião extraordinária para 
concluir a apreciação do assunto. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque ponderou 
ser difícil precisar uma data, pois o tema dependia de uma reunião entre os dirigentes de 
poderes e órgãos constituídos para avançar nos entendimentos. O Conselheiro Marco Antônio 
Queiroz pontuou a importância de a Nota Técnica não trazer elementos que dificultem 
interpretação da legislação vigente, inclusive sobre os conceitos de receita e despesa. 
Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila destacou serem pertinentes os 
apontamentos realizados pela Alese e TCE/SE, mas destacou que o Ministério Público do Estado 
de Sergipe — MP/SE estaria apto a deliberar sobre o assunto, inclinando-se pela aprovação da 
Nota Técnica nos temos em que se encontra redigida. Na mesma linha, o Conselheiro Marcus 
Cotrim de Carvalho Melo citou que a Procuradoria Geral do Estado — PGE também estaria apta 
a votar o assunto, também sinalizando concordância com a Nota Técnica apresentada. 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade argumentou que é necessário que o Ceps defina o 
que objetivamente irá ser discutido e objeto de deliberação. Ponderou que se há algo a s 
discutido em outras instâncias decisórias, a exemplo dos dirigentes de poderes e órgão 
constituídos, o Conselho deveria se recolher e não apreciar tais matéria itando, assi 
invenções e inovações em assuntos de contabilidade pública. Registrou qu m relação à Not 
Técnica o assunto foi exaustivamente discutido e que se há alguma tão de ordem 



Conselheiro JOSÉ ROB E LIMA ANDRADE 

ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEPS 

orçamentário-financeira não seria no âmbito do Ceps a ser discutida e deliberada. O 

Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila citou que vê com otimismo a questão 

levantada e que as discussões vêm evoluindo bem. Destacou que o MP/SE entende que o 

assunto é relevante e que a Alese e TCE/SE certamente o trarão à pauta em momento posterior 

e que haverá um encaminhamento satisfatório. O Conselheiro Pedro Vieira Santos registrou 

que é legítimo o pedido de vistas e que aguardará manifestação posterior. Em seguida foi 

relatado o item 4 da pauta — Déficit previdenciário dos Poderes. Sobre o tema, o Conselheiro 

José Roberto de Lima Andrade apresentou os dados relativos ao déficit previdenciário apurado 

por Poder, no primeiro semestre de 2019. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro 

Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila sugeriu que fossem trazidas para o Conselho a legislação 

e as interpretações sobre os indivíduos transgêneros no tocante ao pagamento de benefícios 

previdenciários, pois o MP/SE tem registrado um aumento de processos dessa natureza. O 

Conselheiro José Roberto de Lima Andrade recomendou que a PGE trouxesse os entendimentos 

sobre o assunto, pois é o órgão do Poder Executivo Estadual responsável pela emissão de 

pareceres. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque mencionou que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias em tramitação na Alese inclusive apresenta um dispositivo para que a 

Administração Pública Estadual em 2020 fortaleça as políticas públicas para a comunidade 

LGBTQI+ e outras populações em vulnerabilidade social e econômica. O Presidente do Conselho 

aproveitou para destacar alguns projetos em formulação e execução no âmbito da Secretaria 

de Estado da Administração, a exemplo de realização de uma auditoria em processos de 

aposentadoria por motivos médicos e a elaboração de um manual de perícia médica, com o 

intuito de uniformizar parâmetros para a concessão de afastamentos laborais, sejam de caráter 

temporário ou definitivo. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, ficam 

todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a 

ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Administração, no dia 21 de agosto, 

às 15:00 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. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Ad tia o, 

Aracaju, 2 de julho de 2019. 
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Ata da Centésima Quinquagésima 

Terceira Reunião do Conselho 

Estadual de Previdência Social —

Ceps, realizada em 26 de junho de 

2019, na forma como abaixo se 

declara. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 

reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, n2. 

346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 

Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n2. 113, de 12  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, sendo que o Presidente do Conselho tratou de apresentar o novo 

conselheiro nato que estava assumindo suas funções no colegiado, no caso o recém empossado 

Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marco Antônio Queiroz. O Presidente do Conselho 

desejou muito sucesso em suas novas funções e destacou que certamente ele teria muito a 

contribuir para as discussões entabuladas. Por sua vez, o novo membro do Conselho agradeceu 

pela oportunidade de assumir o desafio de conduzir as contas públicas, face ao cenário 

econômico que exige muita cautela. Ressaltou que teria muito a aprender com os demais 

conselheiros sobre os temas que permeiam as discussões sobre o Regime Próprio de 
Previdência Social — RPPS em Sergipe. Indagados sobre a existência de alguma alteração à ata 

da 1522  Reunião, não houve reparos a se considerar, sendo que a ata foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, foi abordado o item 3 da pauta — Apreciação de Nota Técnica do 

Sergipeprevidência sobre a metodologia para o cálculo do déficit previdenciário. Sobre 

assunto, o Presidente do Conselho teceu uma breve contextualização para melh 

acompanhamento do tema pelo novo conselheiro e pelos demais membros do colegiado. 

Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque ponderou que como não recebera a No 

Técnica no prazo acordado na reunião anterior, não teria condições de deliberar sobre 

assunto nesta reunião, pois, como o objeto envolve repercussão financeira, teria qu 

previamente levar a Nota Técnica ao conhecimento do controle interno e da área 

administrativo-financeira da Assembleia Legislativa. O Conselheiro José Roberto de Lim 
Andrade pontuou que não havia fato novo na metodologia, que já era de amplo conhecimento 
de todos e que não visualizava motivos para a postergação da votação. O Conselheiro 

Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila, face ao tema em discussão, realizou algumas 
indagações sobre o ofício expedido pela Assembleia Legislativa, que questionou a metodologia 

para a apuração do déficit dos Poderes. Ao destacar a importância do assunto, o primeiro 

questionamento residiu sobre qual seria objetivamente o instrumento a ser apreciado no 
âmbito do Conselho. Na sequência, indagou sobre a competência do Ceps para aprovar 

instrumentos normativos com aplicabilidade impositiva aos Poderes e Órgãos Cons .  ti idos. Na 

sequência mencionou alguns dispositivos contidos no corpo da Lei Complge tar n.2  

113/2005, especialmente as atribuições do Conselho. Todavia, em sua visão, des u não ter 

1kr 
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encontrado dispositivo explícito na lei que atribuísse ao Ceps a função de deliberar assuntos 

com efeitos externos para os Poderes e Órgãos Constituídos, mas sim com repercussões 

internas adstritas ao RPPS do Estado de Sergipe. O Presidente do Conselho pontuou que em 

reunião anterior a apreciação e normatização do tema havia sido sugestão por parte da 

Assembleia Legislativa, sendo a propositura acatada por unanimidade. O Conselheiro Marcus 

Cotrim de Carvalho Melo explicitou que em na sua ótica uma Nota Técnica não pode apresentar 

caráter cogente, mas estabelecer diretrizes e orientações para a condução do tema, no que foi 

apoiado pelo Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque. O Conselheiro Pedro Vieira 

Santos destacou o artigo 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, na qual os poderes 

devem arcar com os respectivos déficits, sendo que em sua visão a lei já disciplina claramente 

esta prerrogativa. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz destacou que a situação da 

previdência pública é bastante delicada, sendo que o debate e as discussões no âmbito do Ceps 

são muito relevantes para o enfrentamento das questões que apresentam reflexo sobre os 

servidores e a própria sociedade. Após ampla discussão, os conselheiros deliberaram por 

unanimidade que o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade realizasse uma revisão em 

pequenos aspectos da Nota Técnica circulada, tratando de remeter aos demais conselheiros até 

às 12:00 do dia seguinte, 27 de junho de 2019. Os órgãos e Poderes Constituídos com assento 

no Conselho se comprometeram a apreciar o assunto até a próxima terça-feira, 2 de julho de 

2019, de modo a que o assunto fosse objeto de deliberação na próxima reunião ordinária do 

Conselho, também já agendada para o dia 2 de julho às 15:00, de modo a analisar de forma 

conclusiva o tema. Em seguida foi relatado o item 4 da pauta — Déficit previdenciário dos 

Poderes. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade apresentou os dados 

relativos ao déficit previdenciário apurado por Poder, nos primeiros cinco meses de 2019, e se 

comprometeu a enviar a planilha para o devido conhecimento dos demais conselheiros. O que 
ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro Marcus Cotrim de Carvalho Melo citou que tinha 

uma jurisprudência a compartilhar com os demais membros do Conselho, tratando da 

previdência. Sobre o assunto compartilhamento de documentos e melhoria nas discussões, o 

Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila sugeriu a criação de um grupo no aplicativo 
whatsapp, de modo a otimizar o contato entre os conselheiros e a própria evolução dos 
trabalhos. A sugestão foi acatada por unanimidade e foi incumbida a Secretaria do Conselho a 

criar o grupo de discussão via aplicativo. Na sequência, o Conselheiro Michelangelo Carvalho 

Nabuco D'Avila citou que havia sido incumbido de trazer uma proposta sobre a representação 

dos servidores no Conselho e que tinha algumas sugestões sobre o assunto. O Conselheiro Igor 

Leonardo Moraes Albuquerque reiterou que na última reunião o Presidente do Conselho havia 

se comprometido a consultar o Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a sistemática até 

então discutida. O Presidente do Conselho esclareceu que ainda não havia tido esta 

oportunidade e que inclusive não tinha conhecimento de novas reivindicações dos 

interessados, além de algumas associações de militares. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade mencionou que o Banco do Brasil, em parceria com o Sergipeprevidência, está 
concluindo uma apresentação, a ser realizada para os conselheiros do Ceps, sobre os cenários 
da reforma da previdência caso seja aprovada. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da 
Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxi 
Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado 

Administração, no dia 2 de julho, às 15:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente d 
Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo de Andrade, cretário do 
Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme enhor Pre nt , pelos 



ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEPS 

Ata da Centésima Quinquagésima 

Segunda Reunião do Conselho 

Estadual de Previdência Social —
Ceps, realizada em 29 de maio de 

2019, na forma como abaixo se 
declara. 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 

reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, n°. 

346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 
Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n2. 113, de 1° 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 1512  
Reunião. Após ligeiros reparos, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi abordado o 

item 3 da pauta — Simulação da Reforma da Previdência no Regime Próprio de Previdência 

Social de Sergipe — RPPS/SE. Inicialmente, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 

destacou os 6 (seis) cenários que foram considerados, levando-se em consideração alguns 

aspectos que podem ou não permanecer no texto original, a exemplo da hipótese de geração 

futura, majoração de alíquotas dos segurados e dos entes, alteração da idade mínima, do 

tempo de contribuição, do tempo de serviço público e da aplicação ou não de redutor de 

benefício da média de contribuições. A depender da configuração final da reforma que está em 

tramitação, haverá impactos distintos sobre do ponto de vista financeiro a ser apurado. Ao 

final, apresentou um gráfico com a respectiva economia em cada um dos cenários elencados. 

Em seguida, foi abordado o item 4 da pauta - Status atual da reforma da nova sede do 

Sergipeprevidência. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade trouxe uma 

apresentação contendo fotos do estágio da obra e sua previsão de conclusão para agosto de 

2019. Na sequência, foi trazido o item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes. Como 

deliberado na reunião passada, este item passou a ser ponto fixo das pautas de reunião 

regulares do Conselho. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade citou os dados relativos ao 

déficit previdenciário apurado por Poder, no primeiro quadrimestre de 2019, e se 

comprometeu a enviar para o devido conhecimento dos demais conselheiros. O que ocorrer: 

No item o que ocorrer, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade, em relação ao 

questionamento sobre a metodologia de apuração do déficit dos Poderes, mencionou que já 

está concluso o parecer da Procuradoria Geral do Estado sobre o assunto e que enviará Nota 

Técnica para o conhecimento dos demais conselheiros no decorrer da próxima semana. 
Prosseguiu em seus esclarecimentos, registrando que o método utilizado desde o início f 

objeto de ampla discussão no ano de 2018, quando de sua implementação, da qu 
participaram todos os Poderes envolvidos, reforçando seu compromisso com a transparência 

lisura da implementação. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque sugeriu que 
assunto fosse normatizado no âmbito do Conselho, de modo a não gerar mais dúvidas d 

interpretação, sugestão esta acatada pelos demais conselheiros. Em seguida, o Conselheir 
Marcus Cotrim de Carvalho Melo citou que havia preparado uma minuta prelim'nar sobre 

modelos 

ados os 
selheiro 

escolha dos representantes de entidades de servidores no Ceps, com base em alg 

e outros entes da federação. Argumentou sobre a ideia de que, após 
resentantes, houvesse apreciação e deliberação pelo Governador do Estado. 
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Igor Leonardo Moraes Albuquerque citou que a representação de conselhos assistenciais no 

âmbito estadual poderia ser uma boa referência. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco 

D'Avila ponderou que como o processo de escolha da representação dos demais membros do 

Conselho se dava diretamente pelos Poderes e o Governador somente lavrava o ato de 

nomeação, estabelecer um procedimento de escolha ao Chefe do Executivo poderia trazer 

certo desconforto. O Conselheiro se comprometeu a realizar uma releitura dos normativos do 

conselho para que os demais conselheiros apreciem e deliberem sobre o procedimento para 

escolha. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores 

conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na 

sala de reuniões da Secretaria de Estado da Administração, no dia 26 de junho, às 15:00 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. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 

29 de maio de 2019. 

GEORGE GOIS 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Primeira Reunião do Conselho 
Estadual de Previdência Social —
Ceps, realizada em 24 de abril de 
2019, na forma como abaixo se 
declara. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 
reuniões da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, n2. 
346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 
Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n°. 113, de 1° 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 1502  
Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi 
abordado o item 3 da pauta — Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de 
Sergipe — RPPS/SE — 2019. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
inicialmente destacou que foi considerada, para fins de elaboração dos estudos, a base de 
dados até 31/12/2018. Em relação à distribuição por segmento, os servidores ativos 
representam 48,76% do total de participantes do RPPS em Sergipe, enquanto os aposentados e 
pensionistas respondem por 40,61% e 10,63%, respectivamente, da massa de servidores 
estaduais. Daqueles que estão em atividade, cerca de 91% possuem remuneração até 10 (dez) 
salários mínimos. Foi traçado um perfil dos servidores, agrupando-os, conforme o segmento, 
em faixas por idade, tempo de contribuição e remuneração média. Ao final, foi apresentado um 
quadro contendo a provisão de benefícios concedidos e a conceder no atual RPPS de Sergipe, 
totalizando o montante de R$ 86.635.348.978,11 ao longo dos anos. Também foi demonstrada 
uma projeção do quantitativo de aposentados e pensionistas nos próximos anos, bem como o 
comportamento do déficit previdenciário. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Presidente 
do Conselho mencionou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de 
Sergipe — Sintese cobrou a participação dos representantes dos servidores no Ceps. O 
Conselheiro Marcus Cotrim de Carvalho Melo comentou que tentaria já na próxima reunião 
trazer uma proposta de representação para entidades de servidores no Ceps, com base em 
alguns modelos de outros entes da federação. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes 
Albuquerque citou que a representação de conselhos assistenciais no âmbito estadual poderia 
ser uma boa referência. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Avila sugeriu que uma 
alteração na resolução para formalizar o processo de escolha seria um caminho desejável. O 
Conselheiro Marcos Venícius Nascimento relatou alguns pontos discutidos no Conselho 
Nacional de Política Fazendária — Confaz, muitos deles alusivos à reforma da previdência em 
tramitação no Congresso Nacional. Na sequência, o Conselheiro Pedro Vieira Santos submeteu 
à apreciação do Conselho alguns requerimentos. O primeiro deles, em relação à Lei Estadual n.° 
8.456/2018 — Lei Orçamentária Anual — LOA. Arguiu sobre a metodologia de cálculo disposta no 
artigo 52 do referido regramento para apurar o déficit previdenciário. O Conselheiro José 
Roberto de Lima Andrade citou que em 2017, quando do início do aporte, fo' talhada uma 
metodologia entre o Sergipeprevidência e os Poderes, havendo à época um c s nso sobre tal 
metodologia, que em linhas gerais corresponde ao resultado apurado receitas de 
contribuição patronal, de servidores ativos e dos inativos sobre o ue exce eto do INSS,4ef 
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menos as despesas da folha de pagamento enviadas pelos próprios Poderes. Mencionou que 

havia recebido recentes ofícios do Tribunal de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa do 

Estado questionando essa metodologia. O Conselheiro Pedro Vieira reforçou a necessidade de 

uma manifestação formal sobre a metodologia, sendo que o Conselho, por unanimidade, 

decidiu pelo encaminhamento de ofício à Procuradoria Geral do Estado — PGE para análise e 

emissão de parecer sobre o tema. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque assentou 

que a metodologia a ser estabelecida para o cálculo do déficit previdenciário deveria ser objeto 

de resolução formal do Ceps, considerando que este Conselho detém competência normativa, 

conforme Lei Complementar n.° 113/2005. O segundo assunto objeto de requerimento pelo 

Conselheiro Pedro Vieira Santos ocorreu em relação a se estabelecer uma periodicidade de 

apresentação do déficit previdenciário nas reuniões do Conselho. Após ampla discussão, o 

Conselho se manifestou, também por unanimidade, no sentido de acatar a propositura e 

estabelecer que mensalmente seriam apresentadas tais informações. O terceiro ponto de 

requerimento se referiu à introdução de uma periodicidade para que fosse trazido ao 

conhecimento dos conselheiros do Ceps os débitos dos Poderes e Órgãos Constituídos no 

tocante ao déficit previdenciário. De igual modo, o Conselho se pronunciou, também por 

unanimidade, no sentido de acolher o requerimento e estabelecer que mensalmente seriam 

apresentadas tais informações. O quarto e último requerimento trazido pelo Conselheiro Pedro 

Vieira Santos consistiu na proposta de trazer para discussão algumas soluções concretas para a 

melhoria no déficit previdenciário dos Poderes, de forma a atenuar sua tendência de 

crescimento. Após considerações, o requerimento foi aprovado por unanimidade, todavia não 
se fixou prazo específico para que fosse implementada a propositura. Reunião Ordinária: 
Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente 

convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria 

de Estado da Administração, no dia 29 de maio, às 15:00 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. Sala de Reuniões da 

Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 24 de abril de 2019. 
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Ata da Centésima Quinquagésima 
Reunião do Conselho Estadual de 
Previdência Social — Ceps, realizada 
em 21 de março de 2019, na forma 
como abaixo se declara. 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - 
Seplag, situada à Rua Duque de Caxias, n2. 346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em 
Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência Social — Ceps, criado pela Lei 
Complementar n2. 113, de 1° 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 e indagados sobre a 
existência de alguma alteração à ata da 1492  Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apresentado aos demais conselheiros o Secretário 
de Estado da Fazenda interino, Senhor Marcos Venícius Nascimento, que a partir daquela 
reunião passava a compor o Conselho Estadual de Previdência Social. Em seguida, foi abordado 
o item 3 da pauta — Evolução do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS — 2017 a 2019. 
Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade inicialmente destacou a quantidade 
atual de benefícios pagos pelo Sergipeprevidência, totalizando 33.068 no mês de fevereiro, 
sendo que 79,35% são relativos a aposentadorias e 20,65% a pensões. Em relação à distribuição 
por gênero, 72% dos aposentados são do sexo feminino, enquanto 28% são do sexo masculino. 
Na sequência, apresentou quadros com a distribuição dos beneficiários por faixa etária, valores 
do benefício e tempo médio de contribuição. Também foi traçado um perfil dos aposentados, 
agrupando-os em algumas categorias de carreiras de servidores estaduais, com a respectiva 
idade média em que migram para a aposentadoria. Em seguida, o Conselheiro destacou a 
quantidade de aposentadorias concedidas em 2018, por categoria. Finalizou sua apresentação 
evidenciando o déficit previdenciário total e também segregado pelos Poderes e Órgãos 
Constituídos. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Presidente do Conselho mencionou que 
a discussão sobre uma possível reforma previdenciária dos militares poderia constar da pauta 
de uma próxima reunião. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade enfatizou que para a 
próxima reunião do Conselho em abril possivelmente traria ao conhecimento a mais recente 
avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS em Sergipe. Já para o mês de 
maio, acredita que será possível apresentar alternativas para o equacionamento do déficit 
atuarial, um trabalho em parceria com o Banco do Brasil. O Presidente do Conselho 
parabenizou o Sergipeprevidência pelo acolhimento em recente evento de visita às obras da 
nova sede da autarquia. O Conselheiro Marcus Cotrim de Carvalho Melo comentou que tentaria 
já na próxima reunião trazer uma proposta de representação para entidades de servidores no 
Ceps. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade pontou sobre a importância de se 
esclarecer junto aos sindicatos as questões previdenciárias, sempre no intuito de qualificar 
debate. ento fosse enviado ao conhecimento do representante da PGE no Conselho, ao tempo)  
em que solicitou que o Secretário do Conselho tentasse trazer para a próxima reunião uma 
minuta de instrumento convocatório para as entidades. Reunião Ordinária: Consoante 
deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidam convocados 

ara a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Sec(kt4ria de Estado 
istração, no dia 24 de abril, às 15:00 horas. Nada mais havendo a tr o Presidente 
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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. Sala de Reuniões da Secretaria 

de Estado da Administração, em Aracaju, 21 de março de 2019. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEPS 

Ata da Centésima Quadragésima 

Nona Reunião do Conselho Estadual 

de Previdência Social — Ceps, 

realizada em 20 de fevereiro de 2019, 

na forma como abaixo se declara. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de reuniões 

da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplag, situada à Rua Duque 
de Caxias, n2. 346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho 
Estadual de Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n°. 113, de 1° 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 e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata 

da 148° Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, foi dada posse aos novos conselheiros: Igor Leonardo Moraes Albuquerque, 

representante da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe - Alese e Marcus Cotrim de 

Carvalho Melo, representante da Procuradoria Geral do Estado — PGE. Os novos conselheiros 

empossados foram recebidos com votos de sucesso pelo Presidente do Conselho. Dando 

continuidade à reunião, foi abordado o item 3 da pauta — Simulação das mudanças propostas 

na reforma da previdência sobre o RRPS em Sergipe. Nesse aspecto, o Conselheiro José Roberto 

de Lima Andrade tratou de apresentar alguns cenários oriundos de possíveis pontos a serem 

abrangidos pela reforma da previdência. Foram apresentados os prováveis impactos sobre o 

Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, caso haja alteração das alíquotas e do tempo de 

contribuição, inclusive para as categorias com maior repercussão sobre o RPPS, no caso os 

membros da carreira do magistério e militares. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 

também destacou que exatamente naquele dia o Presidente da República entregara ao 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) tratando da Reforma da 

Previdência. Em linhas gerais foram repassadas algumas premissas constantes da apresentação 

divulgada pela Presidência da República, mas, dado o recente encaminhamento, foi sugerido 

pelo Conselheiro Pedro Vieira Santos e acatado pela unanimidade dos conselheiros que o 

assunto voltasse a ser objeto de debate em na próxima reunião do Conselho. O que ocorrer: No 

item o que ocorrer, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade sugeriu que os conselheiros 

considerassem a representatividade dos servidores no âmbito do Conselho Estadual de 

Previdência Social — Ceps, pois até o momento não houve consenso sobre a sistemática para 

esta implementação, dada a pulverização de entidades de representação de servidores. O 

Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Ávila manifestou-se no sentido de que o 
Ministério Público era fortemente favorável a efetivação da representação de servidores no 

âmbito do Conselho. Por sua vez, o Presidente do Conselho, informado da existência de um 
parecer da Procuradoria Geral do Estado — PGE sobre o assunto, recomendou que tal 

documento fosse enviado ao conhecimento do representante da PGE no Conselho, ao tempo 
em que solicitou que o Secretário do Conselho tentasse trazer para a próxima reunião uma 

minuta de instrumento convocatório para as entidades. Reunião Ordinária: Consoante 
deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados 

para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria d stado 
da Administração, no dia 21 de março, às 14:30 horas. Nada mais havendo tr tar, o 

idente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo d lj,, cjyade, 
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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. Sala de Reuniões da 

Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 20 de fevereiro de 2019. 
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Ata da Centésima Quadragésima 

Oitava Reunião do Conselho Estadual 

de Previdência Social — Ceps, realizada 
em 24 de janeiro de 2019, na forma 

como abaixo se declara. 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de 

reuniões da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplag, situada à Rua 

Duque de Caxias, n2. 346, bairro São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o 

Conselho Estadual de Previdência Social — Ceps, criado pela Lei Complementar n9. 113, de 12 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 foram indagados sobre a existência de alguma alteração à ata 

da 1472  Reunião. Diante da ausência de reparos, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade à reunião, foi abordado o item 3 da pauta — Planejamento do Sergipeprevidência para 

2019. Nesse aspecto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade relatou que um dos projetos 

para o ano que se inicia é a mudança na sede do Sergipeprevidência. Destacou que a transferência 

para o Edifício Estado de Sergipe proporcionará maior espaço para a organização das atividades da 

autarquia, além de reduzir custos, pois a atual sede implica no pagamento de aluguel. Citou que a 

proposta envolve o compartilhamento de espaços com instituições parceiras para diluir custos 

inerentes à manutenção, assim como espera destinar uma área específica para capacitação e 

desenvolvimento de atividades culturais. Outro projeto previsto para ocorrer em 2019 é o novo 

censo cadastral, englobando os cerca de 63.000 (sessenta e três mil) servidores inativos e ativos. 

Ressaltou a importância de se realizar com ambos públicos, de modo a mapear possíveis 

inconsistências na base cadastral. O Presidente do Conselho sugeriu o uso da tecnologia na 

realização desse trabalho, de modo a facilitar, por exemplo, o mapeamento da lotação de 

servidores. Seguindo na apresentação dos projetos, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 

mencionou a revisão de todos os processos de concessão de benefícios dos últimos 5 (cinco) anos, 

estimados em cerca de 19.500 (dezenove mil e quinhentos). No aspecto processual, o Conselheiro 

Michelangelo Carvalho Nabuco D'Ávila arguiu sobre como estava a virtualização dos processos. O 

Conselheiro José Roberto de Uma Andrade esclareceu que a grande maioria já se encontra 

virtualizada desde agosto de 2018. Citou que há que se realizar um processo de ruptura para a 

implementação desses processos em sua totalidade. Outro projeto apresentado para 2019 é a 

mudança de certificação do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS. Atualmente, o 

Sergipeprevidência é um dos três estados que possui esta certificação, sendo que está atualmente 

no nível 1. A meta é que até o final de 2019 haja a certificação para o nível III, algo que representará 

que a gestão do RPPS segue parâmetros universais de boa governança. O que ocorrer: No item o 

que ocorrer, o Conselheiro José Rivadálvio Uma mencionou que estava concluindo seu mandato e 

que era sua última participação na reunião no Ceps. Fez questão de destacar o aprendizado 
adquirido e registrou seu agradecimento e a honra de fazer parte do Conselho. Citou a importância 

de diversos debates, a exemplo do projeto de lei que alterou as regras das concessões de pensões. 

Fez questão de enfatizar que o país vive uma cultura de procurar os direitos, mas sem falar dos 

deveres, sendo necessária uma mudança para que se deixe um legado melhor para a sociedade. Em 

seguida, o Conselheiro André Luiz Vinhas da Cruz inicialmente registrou que no dia anterior houve 

um evento da Procuradoria Geral do Estado — PGE, tratando justamente sobre as alterações 
realizadas pela lei das pensões. Mencionou que a PGE se coloca à disposição dos demais Poderes e 

Órgãos Constituídos para realizar esse e outros debates do gênero. Relatou que também estava s 

despedindo do Conselho e que viria outro colega da carreira para substituí-lo a partir da próxi 
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reunião, no caso o Procurador Marcus Cotrim de Carvalho Melo. O Conselheiro José Roberto de 
Uma Andrade registrou que o Conselheiro José Rivadálvio Uma sempre foi um grande debatedor 
dos assuntos da previdência, em especial ao tema das pensões, contribuindo muito para a 
qualificação das discussões. Em relação ao Conselheiro André Luiz Vinhas da Cruz, José Roberto de 
Lima Andrade frisou ser um grande parceiro, tendo auxiliado muito na efetiva implantação da 
previdência complementar para o RPPS de Sergipe, citando já existir a primeira servidora neste 
regime, oriunda da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. O Conselheiro Ademário Alves de Jesus 
mencionou que apesar do pouco tempo de convívio com ambos, só tinha a agradecer pelos debates 
empreendidos. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D'Ávila sugeriu a adoção de uma 
moção elogiosa de agradecimento, na forma de ofício, destinada aos respectivos órgãos de origem 
dos servidores. A moção foi aprovada por unanimidade dos presentes. Reunião Ordinária: 

Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente 
convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de 
Estado da Administração, no dia 20 de fevereiro, às 15:00 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. Sala de Reuniões da 

Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, de janeiro de 2019. 

Conselheiro ANDRÉ LUIZ VINHAS DA CRUZ 

II iro JOSÉ RIVADÁLVIO LI 

Co elhéig-FrÉDff0 VIElae 

           

           

Conselheira Suplente PAT 

 

:=111  

'UI el,1y , e BRAL DE SOUZA 

 

         

22/1'i re-U0-1045 
- MICHELAN ELO CARVALH NABUCO D AV s,  

GUSTAVO  ANDRADE 

Secretário do Conselho 


