
VIGÉSSIMA TERCEIRA 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 30 DE JUNHO DE 
2021. 

Aos trinta dias do mês de junho 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 - Deliberação sobre os andamentos dos 

cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CGRPPS, CPA-10 e 20); 3 - 

Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Maio de 2021; 4 - Assuntos 

gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal /  Balanço dos Investimentos 

/  Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam presentes para participarem 

da reunião o Sr. Alexandre Manetti, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sra. Gabrielle 

Leonel Gonçalves, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. 

Neide Gravatto da Silva, Sr. Carlos Augustus Mauá, S. Ironides Agostinho Silva Araújo 

e Sr. Renato Ribeiro Ferreira. O Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de 

Administração, e o Sr. Luiz Francisco justificaram previamente sua ausência por motivo 

de férias. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente 

do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, 

Chefe da CONFIN. Devido a ausência do Sr. André, por motivo de férias, em 

atendimento ao artigo 5º, § 1º da Resolução nº 001/2007 - Regimento Interno do 

Conselho de Administração - os membros presentes elegeram o Sr. Carlos Augustus 

Mauá para presidir a presente reunião, interinamente. O Sr. Carlos abriu a reunião 

fazendo a leitura das pautas a serem discutidas.  1  - Leitura e aprovação da ata da 
reunião ordinária anterior:  O Sr. Carlos 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. Carlos 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. Carlos abriu a presente pauta para deliberações dos presentes. O Sr. 

Rui pediu a palavra e falou brevemente sobre o curso ministrado pelo Sr. Rodrigo, 

ressaltando a importância da certificação face às novas exigências da Secretaria de 

Previdência. O Sr. Rodrigo, com a palavra, se colocou a disposição para sanar eventuais 

dúvidas que surjam antes da prova. A Sra. Daniele, com a palavra, esclareceu que 

devido as iminentes alterações quanto a exigência de certificações profissionais no 

presente exercício, é ideal que os membros façam as provas (CGRPPS, CPA-10 ou 

CPA-20) até o mês de setembro/2021, estando de acordo com a regras ainda vigentes. 

Solicitou que os conselheiros interessados em agendar a prova encaminhem, via e-mail, 

a solicitação para as devidas providencias administrativas.  Sem mais deliberações, O 

Sr. Carlos passou para o item: 3 - Deliberação e aprovação do relatório de 
investimentos ref. Maio de 2021:   O Sr. Carlos iniciou pautando as deliberações sobre 



o relatório de investimentos referente à maio/2021, já encaminhado anteriormente para 

análise dos conselheiros. Em deliberações os presentes aprovaram por unanimidade o 

relatório supracitado. Ato contínuo, o Sr. Carlos passou a palavra para o Sr. Rodrigo, 

que falou sobre o atual cenário econômico. O Sr. Rodrigo reforçou o desempenho 

positivo da carteira no mês de maio, o que deu a possibilidade de acumular recursos 

para o Fundo Especial. O mês de maio foi marcado pelo otimismo referente aos dados 

de crescimento do PIB, porém boa parte do mercado se manteve atenta para os 

indicadores de inflação e juros Selic que permanecem no foco sobre o andamento da 

política monetária. Para finalizar o Coordenador reforçou que o valor acumulado de 

retorno, nos últimos 36 meses, novamente se encontra positivo, mostrando que o fundo 

mantém desempenho acima da meta atuarial de longo prazo. O Sr. Alexandre pediu a 

palavra e solicitou a elaboração de um relatório contendo um histórico a longo prazo, 

também com gráficos, para auxiliar na visualização das questões que envolvem a 

segregação de massas, proporcionando maior clareza de entendimento por parte dos 

conselheiros. O Sr. Rui pediu a palavra e agradeceu a proposta do Sr. Alexandre, 

ressaltando a importância desse relatório, uma vez que o Ministério da Economia está se 

cercando de legislações esparsas para melhorar esse controle. Elencou, inclusive, que o 

próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo passou a apurar as despesas com 

insuficiência financeira como despesa de pessoal, e isso, sob sua ótica, causará um 

impacto direto no reajuste dos servidores. Novamente com a palavra, o Sr. Alexandre 

propôs o agendamento de uma reunião para que o Instituto possa apresentar aos 

conselheiros um cenário das propostas em termos de novas legislações que a Secretaria 

de Previdência prevê para os RPPSs. Disse, ainda, entender ser importante essa 

iniciativa pois aprofunda ainda mais o entendimento dos cenários que são apresentados 

tanto pelo Sr. Rui como pelo Sr. Rodrigo. O Sr. Rui, em resposta, disse que irá 

programar encontros no Instituto para debates sobre os assuntos sugeridos pelo Sr. 

Alexandre. Com a palavra, o Sr. Carlos, presidente interino do conselho, perguntou aos 

membros se havia mais alguma consideração sobre o presente tema, sendo deliberado 

por todos que não. Continuando, o Sr. André passou para o último item da pauta: 4 - 
Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos 
Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. Carlos abriu a 

pauta e Sra. Elizabeth pediu a palavra solicitando esclarecimentos sobre o contrato junto 

ao CIEE (contratação de estagiários), uma vez que no relatório encaminhado pelo 

IPREVSANTOS consta 02 (dois) processos para o presente exercício e sobre o valor 

total previsto junto ao contratos com os Correios. Em resposta o Sr. Rui explicou que o 

Instituto só possui 01 (um) contrato junto ao CIEE, e o fato de constar 02 (dois) 

números de processo ocorreu por motivo de um aditamento efetuado em março/21, para 

a contratação de mais 02 (dois) estagiários, assim, o primeiro contrato foi encerrado e, 

ato contínuo foi aberto outro processo, que está em vigência. Em relação ao Correios, o 

Sr. Rui explicou que o valor total é uma estimativa de gasto, e que devido a pandemia 

COVID-19, com a suspensão dos envios dos holerites via correio, a despesa com esse 

contrato está bem abaixo do previsto. Explicou que os valores empenhados não 

necessariamente são utilizados e que, o saldo restante, é anulado ao fim de cada 

exercício. Sanada as dúvidas da Sra. Elizabeth, o Sr. Carlos passou a palavra para o Sr. 



Alexandre, que perguntou acerca da evolução que envolvem as propostas relativas a 

vinculação de IR. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que essa situação está sendo tratada 

em conjunto com a SEFIN e a SEGES para análise junto a insuficiência financeira e o 

“alívio” que tal medida proporcionará à PMS.  Por fim, o Sr. Carlos perguntou aos 

membros se havia mais algum assunto a ser discutido e todos se manifestaram que não. 

Sem mais assuntos o Presidente interino do Conselho de Administração deu a mesma 

por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 28/07, 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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