
VIGÉSSIMA QUARTA 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 28 DE JULHO DE 
2021. 

Aos 28 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min a reunião foi 
iniciada por meio da ferramenta Meet Google 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 - Deliberação sobre os 
andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20); 3 - 
Deliberação sobre o relatório de Gestão e Governança Corporativa; 4 - Deliberação 
sobre o Sistema de Gestão Antissuborno; 5 - Deliberação sobre o Plano de Custeio do 
FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos); 6 - Deliberação sobre os 
relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) 
meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. Abril, Maio e Junho); 7 - Deliberação e 
aprovação do relatório de investimentos ref. Junho de 2021; 8 - 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, o Sr. 
Alexandre Manetti, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra 
Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Neide Gravato da Silva, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sr. 
Ironides Agostinho Silva Araújo e Sra. Dulcinéia Aparecida Guimarães, Sr. Luiz 
Francisco dos Santos e Sra. Elizabeth Galdino Mestre. Presentes também por parte do 
Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele 
Orgem Fernandes da Silva, o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN e o Sr. Jean 
Viana de Lima, chefe da SAAF-IPREV. 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. Assim, com a aprovação dos presentes, o Sr. André 
passou para as deliberações sobre a pauta 2 - Deliberação sobre os andamentos dos 
cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CGRPPS, CPA-10 e 20): O Sr. 
André falou sobre o prazo para as devidas certificações, solicitando aos membros 
presentes que, caso ainda não tivessem agendado a prova, que o fizessem o mais breve 
possível. O Sr. Diego perguntou sobre o prazo de pedido para que o Instituto fizesse a 
inscrição e pagamento para posterior agendamento da prova. Em resposta a Sra. Daniele 
esclareceu que, em média, o lapso temporal do pedido, inscrição, pagamento e liberação 
de agendamento para a prova é de, aproximadamente, 02 semanas. Antes de finalizar a 
presente pauta o Sr. André ressaltou, mais uma vez, sobre a importância da observância 
do prazo para a certificação. Assim, passou para a próxima pauta: 3 - Deliberação 
sobre o relatório de Gestão e Governança Corporativa: O Sr. André passou a 
palavra para o Sr. Rui que solicitou o adiamento da presente discussão para a próxima 



reunião ordinária em agosto, justificando sua solicitação pelo fato de que alguns prazos 
de finalização de relatórios só ocorrem no fim do mês de julho/ano ou início de 
agosto/ano, não havendo, assim, tempo hábil para apresentação dos relatórios 
supracitados antes dessas datas.  O Sr. Rui ressaltou, ainda, que em reunião realizada 
com o Sr. Jean, foi apurado que a data ideal para a referida apresentação dos relatórios 
pertinentes ao primeiro semestre seria no mês de agosto/ano, possibilitando também o 
envio antecipado dos documentos aos conselheiros para análise prévia. Assim solicitou 
ao Presidente do Conselho e aos membros presentes autorização para o adiamento da 
presente pauta para o próximo mês, e, quanto a análise dos relatórios referentes ao 
segundo semestre de 2021, que sejam analisados em fevereiro/2022, pelos mesmos 
fundamentos supracitados. O Sr. André retomou a palavra e, junto aos demais 
conselheiros presentes, aprovaram a proposta de alteração das datas junto ao plano de 
trabalho para o exercício de 2022. Sem mais deliberações sobre o assunto, o Sr. André 
passou para a próxima pauta: 4 - Deliberação sobre o Sistema de Gestão 
Antissuborno: O Sr. André passou a palavra para o Sr. Jean, que detém a função de 
“oficial de conformidade”, que esclareceu sobre a necessidade de renovação da 
certificação antissuborno, que vence em outubro/2021. Ressaltou a importância quanto a 
manutenção da referida certificação, elencando ainda sobre as características de atuação 
do oficial de conformidade. Ressaltou que já foi aberto processo administrativo para 
rever algumas atualizações que se fazem necessárias, principalmente com a mudança de 
alguns servidores ocorridas em janeiro/21 e que não fizerem parte do primeiro processo 
de certificação. Finalizou dizendo que a auditoria de recertificação está programada para 
meados de outubro de 2021. O Sr. André agradeceu as explicações e abriu para 
eventuais deliberações. A sra. Neide perguntou sobre as implantações de modernização 
dos sistemas informatizados e se estes já estavam funcionando, perguntando sobre o 
novo holerite e quanto a sua disponibilização no nosso novo site, bem como sobre a 
implantação da nova folha de pagamento. Em resposta o Sr. Jean disse que os sistemas 
já estão em funcionamento e que o novo acesso aos holerites e informes de rendimentos 
estão sendo bem aceito pelos nossos beneficiários. Sobre a folha de pagamento o Sr. 
Rui esclareceu que já concretizamos sua implantação e que hoje o Instituto possui uma 
maior segurança de dados, com a possibilidade de geração de diversos relatórios que 
permitem maior controle de gestão. A Sra. Neide perguntou ao Sr. Rui sobre os casos de 
óbitos, e se o Instituto tinha o controle para o devido bloqueio do pagamento, bem como 
se tínhamos integração com o sistema dos cartórios de registros civis. Em resposta o Sr.  
Rui falou que o SIBOBI - Sistema de Controle de Óbitos, que é responsável por colher 
informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas naturais do Brasil e 
utilizado pelo INSS, sofreu diversas alterações e hoje, como auxílio nesse controle, os 
bancos possuem um sistema integrado com os cartórios e, quando há a notificação do 
óbito, as contas vinculadas ao CPF do(a) falecido(a) são imediatamente bloqueadas e, 
no caso no IPREVSANTOS, quando eventualmente ocorre o envio de um pagamento 
para um beneficiário já falecido este é rejeitado pelo sistema bancário e o crédito retorna 
para a conta corrente do Instituto. Aproveitando as explicações, o Sr. Rui falou sobre o 
recadastramento - atestado de vida, que será retomado no próximo ano e que funciona 
como mais um controle efetivo a respeito dos óbitos ocorridos. Com a palavra o Sr. 



André agradeceu e, sem mais deliberações, passou passo a pauta 5: Deliberação sobre 
o Plano de Custeio do FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos): 
O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui que iniciou dizendo que o Instituto avançou 
em assuntos muito importantes e que trarão uma segurança maior ao IPREVSANTOS 
em termos de financiamento e custeio. Elencou que, como o plano de trabalho do 
presente conselho já previa a aprovação do plano de custeio do Instituto no presente mês, 
elaborou uma apresentação das propostas que irão ajudar financeiramente o Instituto. 
Assim iniciou a apresentação através de slides, compartilhado virtualmente com os 
presentes (apresentação em anexo). Na apresentação esclareceu os motivos da 
necessidade de modernização da previdência, mostrando a atual estrutura do plano de 
custeio e como temos uma insuficiência no plano financeiro que vem crescendo 
rapidamente. Fez uma explanação histórica ressaltando que, em 2015, foi o último ano 
que tivemos um superávit financeiro e que em 2016 o Instituto passou a ter o primeiro 
contato com a situação de insuficiência financeira, esclarecendo que tal fato já era 
esperado, motivado pela segregação de massas. Demonstrou por meio de dados que essa 
insuficiência, em 2021, já está no valor de R$ 14 milhões de reais e sua expectativa é de 
crescimento caso não hajam mudanças. Disse, ainda, que pela ocorrência da pandemia 
COVID-19 e pela consequente proibição de reajuste dos servidores, que já perdura por 2 
(dois) anos, é que essa insuficiência não está ainda maior. Diante de tal situação, em 
2017, em seu primeiro ano como gestor do Instituto, determinou ao atuário a elaboração 
de um estudo para a criação de um fundo especial que, após aprovado pela Secretária de 
Previdência e transformado em lei, cobriu cerca de R$ 254 milhões de insuficiência 
financeira até a presente data, ajudando a garantir o pagamento sem atrasos dos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas da PMS. Ressaltou a importância da 
existência desse fundo especial, principalmente porque o país passou com algumas 
graves crises e o supracitado fundo ajudou na manutenção dos pagamentos de todos em 
dia. Em relação a segunda massa o Sr. Rui ressaltou que hoje temos um superávit de 
R$ 7 milhões mensais o que permite acumular recursos e capitalizar o fundo. Falou 
ainda que em relação a insuficiência, nosso estudo atuarial prevê que, dentro da atual 
situação, no ano de 2030, uma insuficiência de R$ 239 milhões de reais. O Sr. Rui 
elencou que outro motivo que fundamenta a necessidade da modernização da 
previdência é que essa insuficiência financeira começou a ser computada como gasto de 
pessoal no cômputo de 45% já nesse exercício e, em 2023, o cômputo passará para 
100%. Falou também sobre outra preocupação que se refere a edição de legislações 
“permissivas” por parte do Ministério da Economia que estão autorizando a utilização 
dos recursos acumulados dos planos previdenciários para resolver as questões de 
insuficiência dos planos financeiros. O Sr. Rui diz entender que essas legislações 
“permissivas” remetem a uma ideia futura de extinção dos RPPSs.  Após as explanações, 
o Sr. Rui apresentou suas propostas de modernização: A transferência da 
responsabilidade do pagamento referentes à pensões concedidas antes da criação do 
Instituto para a Prefeitura de Santos. O Sr Rui explicou que quando o IPREVSANTOS 
foi criado a responsabilidade legal por esses pagamentos ficou para o Instituto. O 
pagamento se assemelhará aos pagamentos de aposentadoria que já são realizados desta 
forma. Em continuidade, apresentou outra proposta de modernização: A Câmara 



Municipal de Santos arcará com a insuficiência financeira relativa aos seus servidores 
aposentados, uma vez que a referida insuficiência financeira é paga pela PMS em seus 
aportes mensais, sendo assim, o valor desse déficit financeiro que no mês de março 
deste ano foi de R$1,2 milhão será suportado integralmente pela Câmara. Assim, o Sr. 
Rui explicou que tal medida impactará em imediata redução do gasto por parte da 
Prefeitura e preservará o fundo especial. Outro ponto apresentado pelo Sr. Rui foi a 
proposta de transferência para a Prefeitura quanto a responsabilidade de pagamento 
sobre os débitos judiciais cujo fato gerador é anterior a criação do Instituto, exceto os de 
natureza puramente previdenciária, ou seja, aquelas cuja judicialização ocorreu por ato 
próprio deste Instituto. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou como ocorre esse 
pagamento dos débitos judiciais por parte o Instituto. Em resposta o Sr. Rui esclareceu 
que o pagamento de todo e qualquer precatório decorre de determinação judicial, pois o 
Poder Judiciário entende que, a partir da criação do IPREVSANTOS, por força do 
artigo 108 da Lei Complementar Municipal nº 592/2006, compete a este Instituto o 
pagamento de valores decorrentes de decisão judicial. Porém, esses valores acabem 
sendo “repassados” pela Prefeitura em forma de aporte, uma vez que com os 
pagamentos por parte do Instituto há o consequente aumento da insuficiência financeira. 
Ressaltou que com a presente proposta essa responsabilidade será legalmente da PMS e 
que já há, inclusive, um parecer favorável por parte da SEFIN. Novamente com a 
palavra a Sra. Elizabeth perguntou se haverá necessidade de alteração legislativa. O Sr. 
Rui disse que sim, explicando que quando o IPREVSANTOS for executado 
judicialmente já mostraremos que a responsabilidade do pagamento do precatório não 
será mais do Instituto, ou seja, o fundamento será a alteração legislativa. Elencou ainda 
que essa proposta é uma forma de garantir que as contribuições previdenciárias sejam 
somente para pagamento de benefícios. A Sra. Neide perguntou sobre a necessidade de 
aprovação por parte da Câmara Municipal. O Sr. Rui disse que sim e, que essa 
aprovação se estende também a alteração da nomenclatura dos planos e a transferência 
da responsabilidade do pagamento referentes à pensões concedidas antes da criação do 
Instituto para a Prefeitura de Santos. Continuando, o Sr. Rui falou sobre a proposta de 
aumento da alíquota Patronal que passará de 18,49% para 28%. Explicou que o atuário 
do Instituto já indicou em seus estudos sobre a necessidade e adequar a nossa taxa de 
administração para atendimento a lei federal, passando de 2% para 2,40 %. Elencou que 
os 2% da taxa d administração atual são computados com base na folha de ativos e de 
inativos e que, a nova lei federal permite que com a majoração para 2,40% a 
aplicabilidade desse percentual seja somente em cima do valor da folha de ativos, o que 
ocasionará uma diminuição do resultado final em valores. Ressaltou sobre a necessidade 
de gerirmos o custo exacerbado no plano financeiro I, pois todo custo administrativo do 
Instituto sai desse plano, o que ocasiona um aprofundamento da insuficiência financeira. 
O Sr. Rui disse entender que todos os servidores deveriam suportar esse custo e não só 
os pertencentes a um único plano. Em continuidade o Sr. Rui falou sobre o estudo 
referente a proposta relativa a vinculação de IR e que, após análises, concluiu que a 
presente proposta que abrange o aumento do custeio por parte da PMS para o percentual 
de 28% fará com que o Instituto ganhe mais do que com a vinculação do imposto de 
renda. O Sr. Alexandre pediu a palavra e disse ter tido uma boa surpresa e que 



realmente entende que a presente proposta atende melhor as necessidades do Instituto 
do que a referente a vinculação do IR. Novamente com a palavra o Sr. Rui explicou que 
isso não resolverá a questão da insuficiência, mas que ajudará bastante no equilíbrio 
financeiro do Instituto. E em referência aos recursos acumulados, disse entender que o 
fundo especial deverá ser estendido pois já se provou funcional. Lembrou que foi a 
primeira proposta no país nesse sentido e que se faz importante impor regras claras 
quanto a sua utilização. O Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou se já existem 
estudos sobre os impactos dessas alterações. O Sr. Rui, em resposta, disse que sim, 
esclarecendo que ao final da apresentação mostrará os impactos positivos das propostas. 
Continuando com sua apresentação o Sr. Rui disse que com o maior superávit as 
legislações vigentes permitem que coloquemos nossos planos em maior equilíbrio, 
através da modernização da legislação. Continuando, apresentou a proposta referente ao  
processo de revisão das massas, que é conhecido pelo termo “compra de vidas”, 
esclarecereu que esse processo consiste na mudança entre planos de segurados com o 
intuito de melhorar a gestão financeira do Instituto. Para isso é necessário aprovar em 
lei os critérios objetivos que serão utilizados, além de apresentar os estudos de 
viabilidade para aprovação da Secretaria de Previdência. Neste ponto o Sr. Rodrigo 
aproveitou a oportunidade para reforçar que todo o processo de compra de vidas é 
apresentado para a Conselho e aprovado pela Secretaria antes de ser realizado, além de 
ser necessário transparência entre os segurados selecionados através dos critérios 
aprovados em lei.  O Sr. Rui finalizou apresentando os pontos a serem deliberados para 
aprovação rem referência ao novo plano de custeio do Instituto, a saber: 1) alteração da 
taxa de administração para 2,40% incidindo na folha de ativos; 2) vigência por tempo 
indeterminado do fundo especial; 3) aprovação dos critérios objetivos de revisão de 
segregação de massas; 4) extinção da alíquota suplementar de 2% vinculada a 
majoração da alíquota patronal de 28% e 5) majoração da alíquota patronal para 28%. 
Ato continuo, passou a palavra para o Sr. André que disse entender que a aprovação das 
propostas precisa ser efetuada na presente reunião, efetuando a leitura dos itens 
propostos para deliberação. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou se os 2% da 
alíquota suplementar entraria no somatório dos 28% e se a extinção destes 2% 
abrangeria os dois planos. Em resposta o Sr. Rui disse que sim. Novamente com a 
palavra o Sr. André abriu para votação a proposta de alteração da taxa de administração 
para 2,40% incidindo na folha de ativos: Nas deliberações o Sr. Alexandre solicitou a 
confirmação de seu entedimento quanto a redução dos valores pelo fato de incidir só na 
folha de ativos, perguntando se isso será suficiente para o Instituto. E o Sr. Rui 
confirmou tal fato, elencando que o Instituto pouco dos recursos oriundos da taxa de 
administração. Assim, o Sr. Alexandre votou favoravelmente pela aprovação. Ato 
contínuo os demais conselheiros presentes votaram pela aprovação por unanimidade. 
Continuando o Sr. André passou para a segunda proposta: Vigência por tempo 
indeterminado do fundo especial: O Sr. Alexandre pediu a palavra e disse ter entendido, 
durante a apresentação do Sr. Rui, que o Ministério da economia entende que o termo 
“indeterminado” não é bom e que ele mesmo não entende o motivo de se manter essa 
vigência por tempo indeterminado. Em resposta o Sr. Rui disse que tal proposta tem 
sentido de organização e proteção do fundo. Lembrou que, como tinha falado durante 



sua apresentação, que algumas legislações estão aprovando a utilização de recursos 
previdenciários para outros fins. Disse ainda que estamos em uma situação excepcional 
e se deixarmos o prazo determinado podemos deixar margem para que no futuro esse 
recurso seja consumido rapidamente. Esclareceu que a intenção é que o fundo especial 
seja o regramento dos recursos sobre os valores que estão no plano financeiro II para 
que depois esses recursos façam parte do plano financeiro I. Por fim disse que o 
objetivo principal é proteger o recurso, uma vez que, de acordo com a tendência seguida 
pelo Ministério da Economia e Secretaria de Previdência poderemos não ter essa 
autorização no futuro. Essa proteção auxilia nos pagamentos, quando possível, e quando 
não for necessário, proporciona bons rendimentos para o Instituto. Finalizou dizendo 
que a proposta visa a institucionalização legal de atitudes que enxergamos trazer 
segurança para o Instituto. O Sr. Alexandre pediu a palavra e reforçou que ainda não se 
convenceu da questão do prazo indeterminado e que vê necessário a aprovação a cada 5 
anos pelo Conselho. A Sra. Elizabeth solicitou maiores esclarecimentos sobre os 
critérios de utilização dos recursos do fundo especial e suas características. O Sr. 
Rodrigo, em resposta, reforçou que a nossa legislação já prevê esses critérios de 
utilização, como o IPCA, que é o indicador de referência para utilização dos recursos, 
além da necessidade de prorrogação do fundo de 5 em 5 anos. Explicou que, devido a 
necessidade de aprovação prévia da Secretaria de Previdência, antes de apresentar ao 
Conselho as presentes alterações, foi providenciado o envio de ófício ao órgão 
fiscalizador acerca das propostas de modernização para manifestação quanto a 
possibilidade ou não das mudanças. Em resposta, a Secretaria deixou claro que cabe ao 
IPREVSANTOS a deliberação sobre os critérios futuros e deliberação sobre qualquer 
tipo de mudança. Em continuidade, o Sr. Rodrigo reforçou que a possibilidade de 
modernização fez com que este tema tenha sido considerado pelo Sr. Rui e por ele, 
como gestor de investimentos. Fundamentou que essas considerações deram-se, 
principalmente, pelo resultado do Fundo Especial ao longo desses anos, alinhado com 
as necessidades de longo prazo e a oficialização e vinculação de sua existência para 
além do período atual de 5 anos, blindando os recursos de acordo as necessidades dos 
Planos. O Sr. Rui pediu a palavra e explicou que, se fossemos fazer uma segregação de 
massas atualmente todo o recurso deveria ser transferido para o Plano de Capitalização, 
no nosso caso, o Plano Previdenciário. Porém, devido a criação do Fundo Especial o 
IPREVSANTOS conseguiu gerir os recursos de forma a blindar os recursos e auxiliar a 
PMS, fato que apresentou resultados muito favoráveis ao longo deste período. A Sra. 
Gabrielle perguntou se o fundo continuará tendo a mesma função de cobrir a 
insuficiência financeira. O Sr. Rui disse que sim. Novamente com a palavra o Sr. André 
pautou a votação para aprovação da vigência por tempo indeterminado do fundo 
especial e abriu para manifestação dos presentes. O Sr. Alexandre, com a palavra, 
fundamentou e votou não pela alteração do prazo indeterminado. Ato contínuo os 
demais presentes votaram pela aprovação da presente proposta. O Sr. André, então, leu 
a próxima proposta a ser votada pelo conselho: aprovação dos critérios objetivos de 
revisão de segregação de massas: Aberta a pauta para deliberações a Sra. Elizabeth 
pediu maiores esclarecimentos sobre o item, sendo estes respondidos pelo Sr. Rodrigo. 
O Sr. Rui pediu a palavra a esclareceu que, no presente momento, estamos analisando 



somente os critérios objetivos, conforme apresentado, e que posteriormente, será feito o 
estudo atuarial para futura apresentação junto ao conselho demonstrando a possibilidade 
e o benefício que esses critérios aplicados à compra de vida proporcionarão ao Instituto. 
Elencou que a própria Portaria nº 464/2018, em seu artigo 60, exige que os critérios 
estejam previamente estabelecidos para que no futuro o nosso atuário possa efetuar o 
estudo e apresentar para deliberação final. Finalizando o Sr. Rui disse que priorizará o 
máximo de transparência possível, tanto para o conselho quanto para os atingidos na 
referida migração. Novamente com a palavra o Sr. André retomou a votação da 
proposta ora discutida, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Ato contínuo 
o Sr. André passou para a votação da proposta referente a: extinção da alíquota 
suplementar de 2% que será vinculada a proposta de majoração da alíquota patronal 
para 28%: Em votação os membros aprovaram por unanimidade a presente proposta. O 
Sr. André, com a palavra, finalizou as votações resumindo as propostas e o resultado da 
votação para confirmação dos membros, conforme segue: 1) alteração da taxa de 
administração para 2,40% incidindo na folha de ativos - APROVADO POR 
UNAMINIDADE; 2) vigência por tempo indeterminado do fundo especial: NÃO 
APROVADO PELO CONSELHEIRO SR. ALEXANDRE MANETTI E APROVADO 
PELOS DEMAIS CONSELHEIROS PRESENTES; 3) aprovação dos critérios 
objetivos de revisão de segregação de massas: APROVADO POR UNANIMIDADE; 4) 
extinção da alíquota suplementar de 2% vinculada a majoração da alíquota patronal de 
28% e majoração da alíquota patronal para 28%: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Ato continuo perguntou aos membros se havia mais alguma consideração sobre a 
presente pauta, sendo deliberado por todos que não. Em continuidade passou para a 
próxima pauta da presente reunião: 6 - Deliberação sobre os relatórios de atividades e 
operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses seus 
resultados no Diário Oficial (Ref. Abril, Maio e Junho): O Sr. André solicitou aos 
presentes aprovação para que a presente pauta fosse adiada para discussão na próxima 
reunião ordinária. Todos os presentes aprovaram o adiamento. Assim, o Sr. André 
passou a pauta 7: Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Junho 
de 2021: O Sr. André iniciou lembrando que o relatório de investimentos ref. a 
junho/2021 já havia sido encaminhado com antecedência e perguntou se algum membro 
tinha alguma consideração a respeito. Os presentes deliberaram que não havia 
considerações e aprovaram o referido relatório por unanimidade. O Sr. Rodrigo, com a 
palavra, esclareceu que por ser um relatório semestral, foi incluído o item 7, para 
atendimento aos requisitos do Pró-Gestão. O item consiste em apresentar os ativos 
finais investimentos em todos os fundos de investimentos pertencentes na carteira do 
IPREVSANTOS. Assim é demonstrado que a carteira possui 85% em títulos públicos, 
15% em ações de empresas negociadas na BOVESPA e 5% em ativos relacionados a 
investimentos no exterior. Sem mais deliberações, o Sr. André passou para último item 
da pauta: 8 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal 
/ Balanço dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): A 
Sra. Elizabeth pediu a palavra e solicitou a correção da ata referente a reunião do dia 
30/06/2021, para suprir uma palavra que estava destoando do parágrafo. A Sra. Daniele 
comprometeu-se a verificar e a efetuar a referida correção. O Sr. Alexandre perguntou 



ao Sr. Rui sobre o andamento do concurso. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que 
teremos uma reunião no dia 04/08/2021 com o Instituto Mais, responsável pela banca 
examinadora do concurso, para verificação quanto as possibilidades de retomada dos 
trâmites. Ainda com a palavra o Sr. Rui falou sobre a renovação do Certificado de 
Regularidade Previdenciária do Instituto - CRP, na data de 22/07/2021, com vencimento 
em 18/01/2022. 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 25/08, 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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