
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2021, com início as 10h10 horas, a reunião 

foi iniciada na sala de reuniões do IPREVSANTOS, sito à Rua Amador Bueno, nº 

223/225 - Centro - Santos/SP, atendendo a todas as normas de segurança devido a 

pandemia COVID-19. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio 

Florêncio de Carvalho; Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Marco Aurélio 

Dias Ferreira, Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. Emanoel Julio Silva de Lima, Sr. Daniel 

Gomes Araújo e o Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do 

IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do 

IPREVSANTOS, o Sr. Rodrigo Brandão de Araujo, chefe da CONFIN e a Sra Daniele 

Orgem Fernandes da Silva.  O Sr. Laércio iniciou a reunião pautando a aprovação da 
ata da reunião realizada em 25/08/2021, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 

Fato contínuo, o Sr. Laércio passou para o segundo item da pauta: Leitura do Parecer 
04/21 (Relatorios Gerenciais de Janeiro a Junho de 2021): O Sr. Laércio iniciou 

relatando que,  no parecer ora citado, não constará a análise das contas pertinentes ao 

primeiro semestre de 2021, tendo em vista que os conselheiros não tiveram acesso às 

informações do relatório de despesas detalhadas do Instituto. Ressaltou que solicitou o 

envio do dcumento por e-mail, endereçado ao Chefe do DEAFI, na data de 25/08/2021, 

mas, até a presente data, não obteve resposta. Explicou que em decorrência desse fato 

não pôde concluir a análise completa das contas referentes aos meses de janeiro a junho 

de 2021. Ato contínuo fez a leitura do parecer nº 04/2021 (anexo). Após a leitura, o Sr. 

Rui pediu a palavra e demonstrou sua surpresa face ao exposto pelo Presidente do 

presente conselho fiscal. Disse que o Instituto delega os responsáveis pelo envio dos 

relatórios e que desconhecia o pedido do Sr. Láercio. Ressaltou que esse fato é grave e 

que irá apurar o ocorrido junto ao Deafi. Ainda, com a palavra, o Sr. Rui se 

comprometeu a enviar os relatórios impreterivelmente nesta data, bem como solicitou 

ao Sr. Láercio que todas as solicitações feitas pelo presente conselho sejam copiadas 

também no seu e-mail pessoal. O Sr. Laércio retomou a palavra e explicou que, assim 

que receber os documentos solicitados irá fazer a análise junto aos demais membros e 

na próxima reunião ordinária pautará a aprovação das contas referentes ao meses de 

janeiro a junho/2021. Finalizou ressaltando a importância do envio das informações 

solicitadas dentro do prazo, para que não haja prejuízo junto ao plano de trabalho do 

conselho fiscal. O Sr. Rui pediu novamente a palavra afirmando mais uma vez sua 

indignação quanto a ausência de envio das informações solicitadas,  e que essa 

ocorrência foi um fato isolado que não mais se repetirá. Sem mais deliberações sobre o 

tema o o Sr. Laércio passou para o próximo item da pauta: Relatórios de 
Investimentos - Agosto/2021: Com a palavra o Sr. Rui explicou aos presentes sobre a 

dinâmica de análise do relatório de investimentos, que abrangerá as questões 

relacionadas ao Risco x Retorno da carteira face aos parâmetros da Política de 

Investimentos do Instituto. Em seguida, o Sr. Rui passou a palavra para o Sr. Rodrigo, 



chefe da CONFIN e responsável pela elaboração do relatório. O Sr. Rodrigo então 

explicou como é feita a elaboração do relatório e discorreu sobre os principais pontos a 

serem observados pelos conselheiros. O Sr. Rodrigo destacou o item 5 como ponto 

fundamental no acompanhamento das alocações de recursos em função da Política de 

Investimentos aprovada para o ano corrente. Em seguida apresentou os detalhes das 

análises de risco, tanto nas tabelas de indicadores de referência como nos gráficos dos 

resultados de risco retorno. Para finalizar, o Coordenador Financeiro reforçou que o 

trabalho de aperfeiçoamento do relatório é constante e que junto ao Conselho de 

Administração já acrescentou pontos para melhor entendimento de seu conteúdo, 

ressaltando que o Conselho Fiscal também está convidado para este tipo de contribuição.  

Retomando a palavra o Sr. Laércio disse que o documento está bem explicado e que foi 

bem entendido, e votou pela aprovação. Em seguida o Sr. Laércio abriu para as 

deliberações dos membros presentes, sendo o relatório de investimentos de agosto/2021 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Laércio passou para o quarto item da 

pauta: Alertas do TCE-SP: O Sr. Laércio passou a leitura dos alertas emitidos pelo 

TCESP, ressaltando que tais procedimentos são importantes, pois o Tribunal de Contas 

mantém uma análise contínua dos dados transmitidos e esses alertas nos ajudam a 

esclarecer previamente os pontos apontados.  Em continuidade disse ter recebido as 

justificativas por parte do Instituto e que as mesmas atendem ao solicitado. Em seguida 

passou a palavra aos demais conselheiros que aprovaram as justificativas por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Laércio passou para último item da pauta: Assuntos 
Gerais: O Sr. Laércio abriu para manifestações e o Sr. Rui reiterou suas desculpas face 

a falta de envio dos relatórios de despesas detalhados, reafirmando o compromisso de 

envio ainda nesta data. O Sr. Daniel pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui quando seria 

pautada junto à Câmara a aprovação do projeto de modernização da previdência. Em 

resposta o Sr. Rui disse que ainda não há uma data definida, mas que, pelo prazo, até o 

fim do mês de setembro precisa ser pautada. O Sr. Daniel perguntou ao Sr. Rui se ele 

iria fazer o pedido de retirada da urgência junto à Câmara. O Sr. Rui disse que não tem 

legitimidade para fazer tal pedido, uma vez que o projeto é de iniciativa do Executivo, e 

explicou que, dado os impactos positivos demonstrados nos estudos da proposta, não é 

de interesse do Instituto a retirada do projeto. Novamente com a palavra o Sr. Laércio 

finalizou dizendo que, assim que receber os relatórios devidos pautará a aprovação das 

contas referentes ao primeiro semestre de 2021 para a próxima reunião ordinária. Após 

as considerações apresentadas o Sr. Laércio perguntou aos membros presentes se 

gostariam de propor mais algum assunto para discussão, sendo deliberado pelos 

presentes que não. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma 

por encerrada às 11h17. A presente ATA foi registrada pela Sra. Daniele Orgem 

Fernandes da Silva e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e 

assinada pelos presentes. 
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