
VIGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min a 
reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19 e 
estado de emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 - 
Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - Apresentação e deliberação 
sobre o Estudo Atuarial (Em conjunto com o Conselho Fiscal); 3 - Deliberação sobre os 
andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20); 4 - 
Deliberação sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, 
publicando a cada 03 (três) meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. Janeiro, 
Fevereiro e Março); 5 - Apreciação e Deliberação sobre o Balanço e os Balancetes do 
Instituto (Fechamento do Exercício de 2020 - Aprovação do Parecer do Conselho 
Fiscal); 6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Abril de 2021; 7 - 
Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal /  Balanço dos 
Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam presentes para 
participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de 
Administração, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sra. Dulcinéia 
Aparecida Guimarães, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, 
Sra Rosimeire Lyra dos Santos e Sra. Eliana Rocha de Lima. O Sr. Luiz justificou 
previamente sua ausência. Presentes também por parte do Conselho Fiscal o Sr. Laércio 
Florêncio de Carvalho, Presidente do referido conselho e o Sr. Marco Aurélio Dias 
Ferreira. Por parte do Instituto estavam presentes o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente 
do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, 
Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem 
discutidas.  1  - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior:  O Sr. 
André iniciou lembrando que a ata supracitada foi encaminhada via e-mail para leitura 
antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em passar 
para a aprovação. Em deliberação os presentes concordaram e aprovaram a ata por 
unanimidade.  Com a palavra o Sr. André elencou que a próxima pauta trataria da 
apresentação e deliberação sobre o Estudo Atuarial. O Sr. Rui pediu a palavra e 
esclareceu que o Sr. Richard Mendes Dutzmann, atuário do Instituto, entraria na 
presente reunião às 14h30. Assim, com a aprovação dos presentes, houve a inversão de 
pautas, passando para as deliberações sobre a pauta 3 - Deliberação sobre os 
andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20): 
O Sr. André abriu a presente pauta para deliberações dos presentes. O Sr. Rodrigo pediu 
a palavra e falou sobre o envio de um novo link para acesso ao curso oferecido pela XP 
Investimentos para certificação CPA-10 / CGRPPS. Esclareceu que enviará aos 
membros interessados, via e-mail, o referido link. O Sr. André retomou a palavra e 
mencionou sobre o curso disponibilizado pela ABIPEM e sobre o “tira-dúvidas” que 
ocorrerá com o Sr. Rodrigo na semana de 07 a 11/06/2021. O Sr. Rodrigo elencou que a 
ideia inicial do encontro é fazer uma apresentação mais direcionada para as matérias 



que efeTivamente serão cobradas na prova de certificação. A Sra. Elizabeth pediu a 
palavra e perguntou se o link enviado anteriomente ainda estava válido para acesso. Em 
resposta o Sr. Rodrigo disse que sim. Sem mais deliberações, O Sr. André passou para o 
item 4 - Deliberação sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo 
Instituto, publicando a cada 03 (três) meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. 
Janeiro, Fevereiro e Março):  O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui que iniciou 
falando sobre os apontamentos feitos pelo Sr. Luiz. Ressaltou que os relatórios 
encaminhados aos conselhos seguem um padrão desde 2007 e que, faz-se necessário, 
uma revisão, incluindo os contratos celebrados mensalmente pelo Instituto para melhor 
análise por parte dos conselhos. Esclareceu que o conselho fiscal já faz essa análise dos 
contratos celebrados. Sem  mais considerações sobre a presente pauta, o Sr. André 
avisou aos membros que o Sr. Richard, do Escritório Técnico de Assessoria Aturial - 
ETAA já estava presente na sala para a apresentação da pauta 2 -  Apresentação e 
deliberação sobre o Estudo Atuarial: O Sr. Richard Mendes Dutzmann, com a 
palavra, se apresentou aos presentes e iniciou sua apresentação sobre o estuado atuarial 
do IPREVSANTOS. Após sua explanação, os conselheiros Sr. Alexandre, Sra. 
Elizabeth, Sr. Laércio e S.r Marco Aurélio, estes últimos do Conselho Fiscal, fizeram 
algumas considerações e perguntas ao Sr. Richard, sendo todas esclarecidas na presente 
reunião. Após as deliberações o Sr. Rui pediu a palavra e propôs, para o próximo 
exercício, que seja feito uma apresentação prévia dos estudos atuariais para que haja 
uma participação efetiva dos conselhos junto a elaboração dos estudos durante sua 
formação. Após as considerações o Sr. André retomou a palavra e abriu a presente pauta 
para aprovação do presente relatório atuarial, sendo aprovado pelos presentes. Ato 
contínuo o Sr. André e todos os presentes agradeceram a presença e apresentação do Sr. 
Richard que se dispôs a esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que venham a surgir.  
Novamente com a palavra o Sr. André passou para o item: 5 - Apreciação e 
Deliberação sobre o Balanço e os Balancetes do Instituto (Fechamento do Exercício 
de 2020 - Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal): O Sr. André passou a palavra 
para o Sr. Rui que elencou sobre a aprovação por parte do conselho fiscal das contas do 
Instituto referentes ao exercício de 2020. Ressaltou sobre o grande avanço de constar a 
previsão da insuficiência financeira junto ao orçamento do IPREVSANTOS. 
Explicando que, com isso, nossas previsões ficam mais realistas. A Sra. Elizabeth pediu 
a palavra e perguntou sobre a proposta referente ao IR. O Sr. Rui, em resposta, disse que 
a proposta ainda está em fase de estudos e estamos aguardando parecer técnico. Após as 
considerações o Sr. André abriu a votação para aprovação das contas do 
IPREVSANTOS referentes ao exercício de 2020 com base no parecer do Conselho 
Fiscal (Parecer nº 03/2021 - documento anexo a presente ata). Em votação todos os 
membros votaram pela aprovação fundamentados pelo parecer supracitado. A Sra. 
Daniele pediu a palavra e solicitou que fosse elaborado parecer em documento anexo 
com a referida aprovação para envio ao TCESP, devido ao prazo de envio expirar no dia 
28/05/2021. Todos os presentes aprovaram a proposta e, assim, consta na presente ata 
que a aprovação do conselho administrativo segue em documento anexo a este.  Não 
havendo mais considerações sobre o tema o Sr. André passou para a pauta: 6 - 
Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. abril de 2021: O Sr. 



André abriu a presente pauta passando a palavra para o Sr. Rodrigo que iniciou sua fala 
apontando o resultado positivo da carteira neste mês, 1,49%. Com isso o IPREV passou 
a informar resultado acumulado positivo para o ano de 2021. Nas movimentações do 
mês o Coordenador reforçou que o principal objetivo foi reduzir a volatilidade da 
estratégia de Renda Fixa do Plano Financeiro e optou-se por ativos que acompanham a 
taxa SELIC. Essa escolheu se deu pela perspectiva de aumento da taxa sinalizada pelas 
últimas reuniões do COPOM. Para isso foi realocado setenta milhões de dois fundos 
para o Fundo DI apresentado. Além disso, com os recursos referentes as contribuições 
no Plano Previdenciário, foi realizada alocação de oito milhões para fundo de 
investimentos no exterior, mantendo a estratégia de alocação neste tipo de ativo de risco. 
Em relação ao cenário a inflação mantém viés de alta para o primeiro semestre, fazendo 
com que o Bacen reforce a subida do ano ao longo do ano de 2021. No contexto política, 
o Coordenador, mencionou que a CPI está cumprindo seu papel legal, mas não foi um 
ponto que afetou, ainda, os agentes de mercado e, com isso, os principais indicadores 
econômicos.  O Sr. André perguntou aos membros se tinham perguntas ao Sr. Rodrigo, 
sendo deliberado por todos não. Ato contínuo solicitou aos membros votação quanto a 
aprovação do relatório de investimentos apresentados. Em deliberação todos os 
presentes votaram pela aprovação. Continuando, o Sr. André passou para o último item 
da pauta: 7 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal 
/ Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. 
André abriu a pauta lembrando mais uma vez sobre o curso que será ministrado pelo Sr. 
Rodrigo na semana de 07 a 11/06/2021, das 09h00 às 12h00, na sala de reuniões do 
Instituto, para os membros interessados. Por fim, o Sr. André perguntou aos membros se 
havia mais algum assunto a ser discutido e todos se manifestaram que não. Sem mais 
assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A 
próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 30/06, às 14h00, de forma a ser 
deliberada pelo conselho. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem 
Fernandes da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser 
lida, aprovada e será assinada pelos presentes. 
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