
VIGÉSSIMA SÉTIMA 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 27 DE OUTUBRO DE 
2021. 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 (CPA-10 e 20) e 

CGRPPS; 3 - Deliberação sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo 

Instituto, publicando a cada 03 (três) meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. Julho, 

Agosto e Setembro); 4 - Deliberação sobre a Política de Investimentos - 2022; 5 - 

Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Setembro de 2021; 6 - 

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. Diego de Souza Mendes, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. 

Alcione de Araujo Simões, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino 

Mestre, Sra. Neide Gravato da Silva e Sr. Carlos Augustus Mauá.  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. 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, sendo 

deliberado por todos que sim. Prosseguindo o Sr. André passou para as considerações 

sobre a pauta 2: Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações 
profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20) e CGRPPS: O Sr. André abriu a presente pauta 

falando aos presentes que já fez o agendamento de sua prova para cettificação CGRPPS, 

datada para o dia 05/11. A Sra. Elizabeth explicou brevemente sobre os procedimentos 

para solicitação do certificado, onde faz-se necessário o preenchimento de documento e 

posterior envio à APIMEC para acesso ao documento. A Sra. Alcione pediu a palavra e 

disse que fará sua prova no início de 2022. O Sr. André retomou a palavra agradecendo 

aos presentes passando para o próximo assunto: 3 - Deliberação sobre os relatórios de 
atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses 
seus resultados no Diário Oficial (Ref. Julho, Agosto e Setembro): O Sr. André 

passou a palavra para a Sra. Daniele que explicou  que o Conselho Fiscal possui a 

competência de examinar contratos, acordos e convênios de qualquer natureza (artigo 

34, inciso V - LC 592/06) e, para criarmos um procedimento que fundamente a 

ratificação dessa aprovação por parte do conselho deliberativo encaminharemos, com 

antecedência, o parecer do conselho fiscal constando a aprovação dos contratos 

celebrados. Assim, o conselho administrativo poderá deliberar quanto a aprovação final 



e publicação do relatório. O Sr. Rui pediu a palavra e elencou a necessidade de agendar 

uma discussão em conjunto com o conselho fiscal para revermos as atribuições dos 

conselhos, objetivando uma melhor delimitação quanto as competências de cada órgão. 

Retomando a palavra o Sr. André agradeceu as explicações e, face ao exposto, declarou 

prejudicada  a deliberação sobre os relatórios de atividades na presente reunião. Assim 

solicitou o envio do parecer do conselho fiscal via e-mail aos membros para discussão 

na próxima reunião ordinária. Sem mais deliberações sobre o tema, passou para o 

próximo assunto:  4 - Deliberação sobre a Política de Investimentos - 2022: O Sr. 

André abriu a pauta e passou a palavra para o Sr. Rui. O Presidente do Instituto disse 

que já recebemos a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022 e que, 

após análise e aprovação por parte do Comitê de Investimentos, o documento será 

também apresentado ao Conselho Fiscal para aprovação em atendimento aos requisitos 

do Programa Pró-Gestão em nível III. Em seguida passou a palavra para o Sr. Rodrigo 

que falou brevemente sobre as adequações efetuadas referentes a metas e percentuais a 

serem observados no próximo ano. Elencou que a deliberação sobre a aprovação do 

documento por parte do Comitê será no dia 05/11 e, não havendo imprevistos, 

enviaremos o documento para análise prévia aos dois conselhos para deliberação em 

reunião extraordinária na data de 17/11/21. Com a palavra o Sr. André agradeceu as 

explicações e elencou que os membros ficarão no aguardo quanto ao envio da Política 

de Investimentos - 2022 após aprovação pelo Comitê para posterior confirmação quanto 

a data da reunião extraordinária no dia 17/11. Continuando  passou para a próxima 

pauta da presente reunião: 5 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos 
ref. Setembro de 2021:  O Sr. André lembrou que o relatório de investimentos ref. a 

setembro/2021 já havia sido encaminhado com antecedência e perguntou se algum 

membro tinha alguma consideração a respeito. O Sr. Rodrigo destacou como principal 

ponto do mês o acompanhamento para a compra dos títulos públicos, já que, os mesmos 

se encontram dentro das metas atuariais para os próximos anos. Complementando, 

aproveitou para informar, que o relatório de outubro trará as compras dos papeis de 

forma detalhadas. Além disso destacou a inflação e alta da Selic, como os principais 

pontos de atenção para as futuras tomadas de decisão dentro das estratégias permitidas 

para o final do ano. Para finalizar, informou que o comitê está atento aos percentuais 

totais das aplicações em ativos no exterior e que os meses de novembro e dezembro 

servirão como base para a estruturação das estratégias para o ano de 2022. Não havendo 

mais considerações dos presentes o Sr. André pautou a aprovação do referido relatório, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Sem mais deliberações, o Sr. André passou 

para último item da pauta: 6 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e 
Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos 
Atuariais / Outros): O Sr. André abriu a última pauta passando a palavra para o Sr. Rui 

que esclareceu sobre a necessidade de aprovação do Estudo Técnico de Aderência das 

Hipóteses Biométricas por parte do conselho deliberativo em atendimento a exigência 

do Programa Pró-Gestão - nível III. Em continuidade o Sr. Rui disse que irá solicitar o 

encaminhamento do documento via e-mail para análise dos membros e deliberação na 

próxima reunião ordinária. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e solicitou que esse envio 

seja breve, pois o documento trata de termos técnicos que requerem tempo para estudo. 



O Sr. Rui disse que providenciará o envio ainda nesta data, elencando que o referido 

documento também está disponível em nosso site. Disse ainda que o atuário do Instituto, 

Sr. Richard, participará da reunião para melhor esclarecer eventuais dúvidas que 

venham a surgir. Ainda com a palavra o Sr. Rui propôs iniciarmos na próxima reunião 

ordinária as discussões sobre o plano de trabalho do conselho para o próximo ano. O Sr. 

André agradeceu ao Sr. Rui e disse aguardar o encaminhamento do Estudo Técnico de 

Aderência das Hipóteses Biométricas para agendamento de pauta na próxima reunião 

ordinária do mês de novembro do corrente. Continuando, o Sr. André abordou sobre as 

faltas consecutivas e injustificadas de representante do SINDEST, bem como sobre a 

necessidade de substituição das conselheiras Rosandra Elizabeth Padron Armada, que se 

aposentou no decorrer do mandato, e da Sr.a Dulcinéia Aparecida Guimarães, que 

solicitou renúncia, ambas representantes do Poder Executivo. Em resposta o Sr. Rui 

disse que o Instituto já encaminhou processo ao GPM para indicação dos substitutos e 

que, em relação do SINDEST, encaminhará ofício solicitando nova indicação. A Sra. 

Neide pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui quando as novas regras previdenciárias 

aprovadas entrarão em vigor. O Sr. Rui esclareceu que algumas regras precisam ser 

também aprovadas junto a LOM (Lei Orgânica do Munícípio) e que, após essa 

aprovação, que está prevista para a primeira quinzena de novembro, as leis serão 

encaminhadas ao Executivo para sanção e publicação. Continuando o Sr. Rui falou 

sobre o fluxo referente aos pedidos de aposentadoria, que passará a ser digital. 

Esclareceu ainda que em breve o Instituto disponibilizará um simulador junto ao site, 

facilitando assim as solicitações e diminuindo o tempo de espera para os atendimentos. 

Ainda com a palavra o Presidente do Instituto falou sobre o início do Programa de 

Educação Previdenciária voltado aos conselheiros, segurados e gestores do 

IPREVSANTOS. A Sra. Elizabeth perguntou se o curso será 100% presencial. Em 

resposta o Sr. Rui disse que sim, e que estamos definindo a data de início e local para 

posterior divulgação. A Sra. Daniele, com a palavra, disse que, quanto a divulgação, 

poderíamos enviar a cada Secretaria um ofício para indicação de representantes para 

participação nos cursos. A Sra. Elizabeth, em resposta, propôs que os cursos sejam 

amplamente divulgados com limitação de vagas, de acordo com o local de realização. 

Retomando a palavra o Sr. Rui disse que irá analisar as propostas e que pretende 

disponibilizar em nosso site um canal com orientações das novas regras para os 

servidores. Com a palavra a Sra. Elizabeth perguntou ao Sr. Rui se a Secretaria de 

Previdência possui material explicativo já disponível. Em resposta o Sr. Rui disse que 

são disponibilizados somente jornais informativos que não possuem características 

educativas. Finalizando o Sr. Rui esclareceu que o ENAP - Escola Nacional de 

Administração Pública disponibiliza diversos cursos EAD e que irá verificar os cursos 

disponíveis para envio aos conselheiros, caso haja interesse. Sem mais assuntos 

propostos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A 

próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 24/11, 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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