ATA Nº 11/2020

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÓ-GESTÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CARIACICA (IPC), INSTITUÍDA PELAS PORTARIAS IPC/GP Nº 007 E
008/2019, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MPS Nº 185/2015.

Aos trinta dias de novembro de 2020, às 9h, por videoconferência, reuniram-se
os membros da Comissão do Pró-Gestão para reunião ordinária. Fizeram-se
presentes os membros Anderson Mattos, Christiani Maria Vieira, Daniel
Nogueira Vargas e Maria Lucas da Silva.

As pautas foram: as reuniões dos dias 2, 9, 16 e 30 de novembro, para leitura
do manual do Pró-Gestão e acompanhamento das ações relacionadas à
manutenção da certificação; o resultado do recurso do 11º Prêmio Aneprem de
Boas Práticas de Gestão Previdenciária, modalidade ‘Governança’; as
avaliações dos prêmios conquistados e do 19º Congresso Nacional de
Previdência da Aneprem como um todo; os pontos compartilhados na reunião
com o Conselho Administrativo do IPC; a reunião com o auditor da certificação
Pró-Gestão, Uirã Alcides Gomes Rosa, e o relatório entregue pela Comissão; e
a parceria estabelecida entre a Comissão e a médica previdenciária do
Instituto, Patrícia Binda, para produção de conteúdos relacionados à saúde.
Quanto às reuniões de leitura do manual Pró-Gestão, essas foram de
fundamental importância para adequação e postagem de documentos no site
do IPC, tais como: atas do Conselho Fiscal; o novo Código de Ética da
autarquia; a atualização do Plano de Ação dos setores e o novo Plano de
Trabalho do Comitê de Investimentos.
Em relação ao recurso do 11º Prêmio Aneprem de Boas Práticas de Gestão
Previdenciária, modalidade ‘Governança’, esse foi aceito pela comissão
avaliadora. Desse modo, o IPC recuperou um ponto no quesito ‘Práticas de
Transparência’ e um ponto no item ‘Práticas de Ética’, mantendo-se em 3º
lugar do Brasil na modalidade.
No tocante aos prêmios conquistados e recebidos em solenidade do 19º
Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, a saber, 3º lugar do Brasil em

Governança e 3º em Inovação, a Comissão Pró-Gestão considerou que foram
frutos de um trabalho realizado com excelência e transparência. Nesse sentido,
os membros e a Diretoria Executiva avaliaram que a manutenção da
certificação não só possibilitou esse reconhecimento como aumentou a
performance dos servidores, melhorou significativamente a organização interna
e a parte de transparência, e vem norteando as ações para que o Instituto corra
o mínimo de riscos ao realizar investimentos. No que diz respeito ao congresso
como um todo, a Comissão acredita que os temas foram essenciais para
compreensão das realidades e necessidades dos RPPSs, trouxe excelentes
conteúdos e exemplos práticos de superação no período de pandemia, além de
fornecer direcionamento sobre as novas exigências da Secretaria de
Previdência (SPREV).
Quanto às reuniões da Comissão com o Conselho Administrativo do IPC e o
auditor da certificação, Uirã, foram momentos de grande aprendizado e troca
de ideias, visando à manutenção da excelência e do programa Pró-Gestão no
Instituto. Para o Conselho, foi apresentada a planilha com as atividades já
realizadas na pré-auditoria da certificação e as que serão feitas até a auditoria
propriamente dita. Já o auditor Uirã recebeu um relatório com detalhes técnicos
relativos à organização interna, transparência, bem como informações sobre os
serviços desenvolvidos durante a pandemia.
Ainda dentro das exigências da certificação, mais especificamente no que
tange ao Programa de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde dos Servidores,
foi estabelecida uma parceria entre a Comissão Pró-Gestão e a médica
previdenciária do IPC, Patrícia Binda. O objetivo dessa parceria é o
desenvolvimento do Programa de Qualidade de Vida, com a produção de
conteúdos sobre as doenças de cada período do ano e suas formas de
prevenção. As informações serão compartilhadas por Patrícia, transformadas
em matéria pelo analista de Comunicação, Daniel Vargas, e retornadas para a
médica para aprovação. Já foram confeccionados uma matéria e infográficos
sobre mitos e verdades do coronavírus. Em 2021, serão abordados temas
como: tabagismo e alcoolismo; acidentes domésticos; saúde mental e saúde da
mulher.
Com as devidas considerações, a reunião terminou às 11h. Não havendo mais
nada a tratar, eu, Christiani Maria Vieira, lavrei a presente ata e, por ser
verdade, assino.
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