
VIGÉSSIMA OITAVA 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 29 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 das reuniões ordinária e extraordinária 

anteriores; 2 - Posse dos novos Conselheiros recém-nomeados; 3 - Deliberação sobre os 

andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CGRPPS, 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. Abril, 

Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro); 5 - Deliberação sobre o estudo técnico de 

aderência das hipóteses biométricas - atuarial; 6 - Deliberação sobre a prestação de 

contas anual ao Tribunal de Contas - TCESP; 7 - Deliberação sobre a 

revisão/atualização da agenda do Conselho de Administração 2022; 8 - Deliberação e 

aprovação do relatório de investimentos ref. Outubro de 2021; 9 - 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, Sra. 

Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da 

Silva, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, Sr. 

Alexandre Manetti, Sra. Eliana Rocha de Lima e Sr. Luiz Francisco dos Santos. 

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

IPREVSANTOS, o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN e o Jean Viana de Lima, 

Chefe da SAAF e Ouvidor. Presente ainda o Sr. Richard Mendes Dutzmann, pelo 

escritório Técnico de Assessoria Atuarial - ETAA. O Sr. André abriu a reunião fazendo 

a leitura das pautas a serem discutidas.  1 - Leitura e aprovação da ata das reuniões 
ordinária e extraordinária anteriores:  O Sr. André iniciou lembrando que as atas 

supracitadas foram encaminhadas 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. Em continuidade o Sr. André passou para a segunda 

pauta:  2 - Posse dos novos Conselheiros recém-nomeados: O Sr. André, Presidente 

do Conselho de Administração - mandato 2019 - 2023, neste ato, deu posse às 

servidoras: Daniele Orgem Fernandes da Silva e Cláudia Alessandra Parreira Silva 

Garcia, titular e suplente, respectivamente, indicadas pelo Poder Executivo através da 

Portaria nº 137/2021 - publicada em 09/11/2021, as Sras. Elaine Cristina Rodrigues e 

Izilda Barbosa Guimarães, titular e suplente, respectivamente, e aos Srs. Fabio Marcelo 

Pimentel e João Carlos Mendes, titular e suplente, respectivamente, como 

representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários Municipais de Santos - 

SINDEST, através da Portaria nº 148//2021, publicada em 18/11/2021. Prosseguindo o 

Sr. André perguntou aos membros se todos concordavam com a inversão de ordem de 



pauta, passando a discussão para 3 - deliberação sobre o estudo técnico de aderência 
das hipóteses biométricas - atuarial. Todos os membros presentes concordaram e o Sr. 

André lembrou aos presentes que o documento referente ao estudo técnico de aderência 

das hipóteses biométricas foi encaminhado com antecedência via e-mail para os 

membros e que, também, está disponível no site do Instituto. Continuando, passou a 

palavra para o Sr. Richard que iniciou explicando sobre as informações constantes no 

referido documento e quais os objetivos desse estudo. Após suas explicações a Sra. 

Elizabeth perguntou se o presente estudo já abrangia as novas regras de previdência 

aprovadas pelo município. Em resposta o Sr. Richard explicou que esse estudo 

específico trata de informações ocorridas nos três últimos exercícios, ou seja, é um 

estudo de situações passadas. O Sr. Rui complementou elencando que esse estudo, que 

abrange as situações de aderências, não é prospectivo. Em continuidade e após 

considerações pontuais dos membros junto ao atuário o Sr. André retomou a palavra e 

pautou a deliberação dos membros pela aprovação do estudo técnico de aderência 
das hipóteses biométricas - atuarial. Em votação o estudo foi aprovado por 

unanimidade. Em continuidade o Sr. André agradeceu a presença do Sr. Richard e 

passou para a próxima pauta:  4 : Deliberação sobre os andamentos dos cursos para 
as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20) e CGRPPS: O Sr. André abriu 

a presente pauta e disse que está aguardando o envio de seu certificado CGRPPS. A Sra. 

Elizabeth explicou sobre os procedimentos necessários para emissão do certificado 

junto à APIMEC. O Sr. Rui pediu a palavra e agradeceu o empenho do membros pela 

certificação. O Sr. André retomou a palavra agradecendo aos presentes passando para o 

próximo assunto: 5 - 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 o 

Sr. Rui que ressaltou a não finalização da análise de todos os contratos por parte do 

Conselho Fiscal. Aproveitou ainda para reforçar a necessidade de agendar uma 

discussão em conjunto com o conselho fiscalizador para revermos as atribuições de cada 

órgão, objetivando uma melhor delimitação quanto as suas competências. 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:  
6 - Deliberação sobre a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas - TCESP: 
O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui que esclareceu não haver, ainda, parecer do 

Tribunal referente à prestação de contas referentes ao exercício 2020. Ressaltou que, até 

a presente data, as últimas contas aprovadas do Instituto foram as de 2019. O Sr. 

Alexandre pediu a palavra e enumerou a importância do acompanhamento mensal por 

parte do conselho quanto as informações que são transmitidas ao TCESP. O Sr. Rui, em 

resposta, disse que podemos incluir esse acompanhamento no plano de trabalho para o 

exercício de 2022. Com a palavra o Sr. André disse que incluirá esse acompanhamento 

na minuta do plano de trabalho de 2022 para posterior deliberação dos membros. 

Continuando  passou para a próxima pauta da presente reunião: 7 - Deliberação sobre a 
revisão/atualização da agenda do Conselho de Administração 2022: O Sr. André 



iniciou a presente pauta afirmando que encaminhará aos membros a minuta do plano de 

trabalho referente ao exercício de 2022 e que já incluirá a proposta do Sr. Alexandre 

quanto ao acompanhamento das informações encaminhadas ao TCESP, incluindo 

também os demais órgãos de controle e fiscalização. Sem mais deliberações sobre o 

presente tema o Sr. André passou para a próxima pauta: 8 - Deliberação e aprovação 
do relatório de investimentos ref. Outubro de 2021: O Sr. André lembrou que o 

relatório de investimentos ref. a outubro/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 a compra de títulos públicos no valor de 

cinquenta milhões, divididos igualmente nas duas massas existentes. O Coordenador 

reforçou que os indicadores econômicos não estão bem, principalmente a inflação e isso 

trouxe ao mercado mais incertezas e aumentos das taxas em relação a renda fixa. Por 

fim destacou que as oportunidades trarão mais estabilidade nos retornos das carteiras, 

em ativos mais conservadores e que o Comitê de Investimentos renovou a alçada de 

cinquenta milhões para novas compras, caso haja outras oportunidades, sendo os 

recursos provenientes dos fundos de renda fixa que trazem maior volatilidade para a 

carteira (IMA-B). O Sr. Alexandre pediu a palavra e reforçou que não existe 

recuperação econômica. Um dos principais indicadores para esta análise foi o resultado 

do déficit na conta de transações correntes, com destaque para o aumento de remessa de 

lucros ao exterior e queda, para a mínima histórica, os indicadores da conta 

Investimento Estrangeiro. Continuou reforçando que mesmo com as reformas 

(trabalhista, independência do BACEN e criação do Teto de gastos), colocadas como 

solução dos problemas, a economia não reagiu. Para finalizar destacou a oportunidade 

de compra dos títulos públicos para atingimento da meta atuarial, mas com as 

consequências, no dia-a-dia, da economia real não decolar. 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: 9 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete 
Fiscal / Balanço dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais 
/ Outros): Com a palavra o Sr. Rui que informou sobre a publicação feita pelo Banco 

Central, na última quinta-feira, dia 25/11, da Resolução nº 4963/2021, que substituiu a 

Resolução nº 3922/2010. Ressaltou que, como consequência, surgiu a necessidade de 

adequação na Política de Investimentos 2022, aprovada na reunião extraordinária de 

17/11. Explicou, ainda, que as alterações foram inseridas através de um anexo ao 

documento original. Em seguida o Sr. Rui passou a palavra para o Sr. Rodrigo que 

explicou que as alterações não modificaram os percentuais de estratégias alvos e ativos 

selecionados, aprovados anteriormente. O principal objetivo de propor o anexo é ter, 

dentro da nova estrutura legal, a possibilidade de que o sistema de declaração 

(CADPREV-DPIN) esteja atualizado, bem como de declarar ou retificar a Política, sem 

a necessidade de, novamente, aprová-la nos conselhos. Para completar, o Sr. Rodrigo 

informou que este tema era uma iniciativa antiga do setor, pois simplifica o 

entendimento da legislação e tem, como principal novidade, a introdução da 

possibilidade dos Institutos trabalharem com créditos consignados de forma direta. 

Neste sentido, o Coordenador ressaltou que, por essa possibilidade ainda estar em fase 



inicial, foi decidido não inserir margem para sua utilização dentro do ano de 2022, 

sendo necessário assim, ciência e aprovação dos conselhos para que essa hipótese venha 

a ser utilizada no futuro. Novamente com a palavra o Sr. Rui explicou ser necessário 

que o presente conselho delibere sobre as alterações efetuadas, uma vez que já 

encaminharemos a PAI 2022 atualizada. Com a palavra e, após os esclarecimentos 

supracitados do Sr. Rodrigo, o Sr. André pautou pela aprovação do anexo I da PAI 2022, 

de acordo com a nova Resolução de nº 4963/2021. Em votação os membros presentes 

aprovaram a Política de Investimentos 2022 e seu anexo I por unanimidade. 

Continuando, o Sr. André falou sobre o encaminhamento, via -e-mail, do Relatório de 
Avaliação de Resultados da Ouvidoria do IPREVSANTOS para ciência dos 

membros e deliberação na presente reunião. Em seguida, o Sr. André passou a palavra 

para o Sr. Jean, ouvidor responsável do Instituto, que explicou sobre a metodologia 

utilizada no recebimento das demandas bem como sobre o tratamento dado às mesmas.  

Após sua apresentação o Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou ao Sr. Jean se, caso 

haja uma denúncia sobre algum ato ilícito, como a Ouvidoria trataria a denúncia. Em 

resposta o Sr Jean disse que nesses casos a denúncia deverá ser encaminhada ao Oficial 

de Conformidade que adotará os Procedimentos de Investigação de Denúncias do 

Sistema de Gestão Antissuborno. Em seguida a Sra. Neide perguntou sobre as 

providências face as reclamações de demora no agendamento dos atendimentos para 

aposentadoria. O Sr. Rui, em resposta, disse que os agendamentos estavam 

sobrecarregados devido a grande demanda dos servidores face a aprovação das novas 

regras previdenciárias no município. Explicou ainda que o Instituto irá disponibilizar no 

site, dentro dos próximos dias, um simulador de aposentadoria e, com isso, o servidor 

poderá fazer sua consulta de forma mais rápida ajudando a acelerar a demanda do 

atendimento presencial pois teremos uma melhor triagem para atender mais rapidamente 

quem já possui direito ao benefício. Sem mais deliberações o Sr. André perguntou aos 

membros se o Relatório de Avaliação de Resultados da Ouvidoria do 
IPREVSANTOS poderia ser aprovado, sendo deliberado por todos que sim.  

Continuando o Sr. Alexandre perguntou ao Sr. Rui sobre o andamento dos concursos. O 

Sr. Rui respondeu que estamos na última semana das inscrições com as provas previstas 

para meados de fevereiro de 2022. Explicou também que, dentro desse cronograma, em 

maio de 2022 já teremos os novos servidores empossados no Instituto. A Sra. Elizabeth 

perguntou como ficará a situação dos servidores comissionados que prestam serviços no 

IPREVSANTOS. O Sr. Rui disse que existirá um tempo de transição e que a saída 

desses servidores não ocorrerá de imediato. O Sr. Alexandre ressaltou a importância do 

acompanhamento de todos os trâmites de nomeação dos novos servidores por parte do 

conselho como uma forma de preparo para os trabalhos que passarão a ser feitos com os 

novos nomeados.  O Sr. André retomou a palavra e disse que incluirá no plano de 

trabalho de 2022 ferramentas de acompanhamento dos trâmites de nomeação. Sem mais 

assuntos propostos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por 

encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 15/12, 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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