
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021, com início as 10h00 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. Sérgio Hideki 
Nagao, Sr. Emanoel Julio Silva de Lima e o Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes 
também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, 
Presidente do IPREVSANTOS e o Sr. Rodrigo Brandão de Araujo, chefe da CONFIN.  
O Sr. Laércio iniciou a reunião informando que o Sr. Daniel Gomes Araújo justificou 
sua ausência. Ato contínuo o Sr. Laércio apresentou aos demais membros o Sr. Sérgio 
Hideki Nagao, novo representante da Câmara Municipal, efetivando o ato de posse do 
mesmo. Em continuidade O Sr. Rui solicitou inversão da ordem de pauta, passando para 
deliberação sobre o Relatório de Investimentos - Setembro/2021. O Sr. Laércio 
passou a palavra para o Sr. Rodrigo, que apresentou os resultados da carteira para o mês 
de setembro. O coordenador 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. 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. Após, o Sr. Láercio fez algumas considerações sobre o 
referido documento e elogiou o trabalho do Comitê de Investimentos. Após as 
considerações o Presidente do Conselho Fiscal pautou a aprovação do Relatório de 
Investimentos - Setembro/2021, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em 
sequência o Sr. Laércio propôs a aprovação da ata da reunião realizada em 
21/09/2021. Em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Sr. 
Laércio passou para o terceiro item da pauta: Leitura do Parecer 05/21 (Relatorios 
Gerenciais de Janeiro a Junho de 2021 - retificado) - anexo: O Sr. Laércio fez a 
leitura do referido parecer e, após as considerações constantes no documento 
supracitado, que constará como anexo da presente ata, junto aos demais membros 
presentes, votaram pela APROVAÇÃO dos relatórios referente período de janeiro a 
junho de 2021. Em seguida o Sr. Laércio passou para penúltimo item da pauta: 
Relatório de Governança - 1º Semestre de 2021: Deliberado pelos presentes que o 
referido relatório será apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, 
agendada para dia 30/11/2021. Assim, o Sr. Laércio passou para a pauta pertinente aos  
Assuntos Gerais: O Sr. Laércio iniciou a presente pauta falando sobre a análise dos 
contratos celebrados pelo Instituto, onde, em atendimento a determinação legal, faz-se 
necessário a publicação trimestral no Diário Oficial de Santos constando a aprovação 
expressa por parte do conselho deliberativo. Explicou que o conselho fiscal detém a 
competência da análise e, assim, precisaremos criar um procedimento que ratifique a 
fiscalização dos contratos celebrados em parecer para posterior envio ao conselho 



deliberativo que pautará a aprovação final e publicação. Em continuidade explicou que 
o conselho fiscal recebeu a lista dos contratos celebrados, porém, a análise e aprovação 
ficará prejudicada na presente reunião, pois os membros precisam ter acesso aos 
documentos com antecedência. Assim, solicitou ao Sr. Rui o envio dos referidos 
contratos por e-mail para inclusão de pauta na próxima reunião ordinária. O Sr. Rui, em 
resposta, disse que solicitará o envio dos contratos para análise.  Novamente com a 
palavra 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. A presente ata 
foi registrada pelo Sr. Rodrigo Brandão e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser 
lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
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