
ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos trinta dias do mês de novembro 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. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da ata 

do mês anterior; 2) Relatório de Governança - 1º Semestre 2021; 3) Política de 

Investimentos 2022; 4) Relatório de Investimento  - Outubro de 2021; 5) Alerta do 

TCE-SP; 6) Relatórios gerenciais e contratos (meses julho, agosto, setembro) - análise 

preliminar e 7) Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. 

Laércio Florêncio de Carvalho; Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Daniel 

Gomes Araújo, Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira, Sr. Emanoel Julio Silva de Lima, Sr. 

Vandré Cabral Bezerra 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 Araújo, chefe da CONFIN, a Sra. Daniele 

Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Jean Viana de Lima, Chefe da SAAF.  O Sr. Laércio 

iniciou pautando sobre as deliberações da ata da reunião realizada em 26/10/2021. 

Ainda com a palavra o Sr. Laércio solicitou algumas alterações pontuais no documento 

e, após as devidas correções, os membros pautaram pela aprovação com ajustes da ata 

da reunião de 26/10/2021. Continuando, o Sr. Laércio passou para o segundo item da 

pauta: 2 - Relatório de Governança - 1º Semestre 2021 (Apresentação Jean): O Sr. 

Laércio passou a palavra para o Sr. Rui que explicou brevemente sobre a metodologia 

de  elaboração do referido relatório, que dispõe sobre todas as informações gerenciais 

do Instituto. Elencou que hoje a periodicidade de elaboração é semestral, porém, 

pretende iniciar a elaboração do relatório trimestralmente. Em seguida o Sr. Rui passou 

a palavra para o Sr. Jean, responsável pela consolidação das informações. O Sr. Jean 

explicou que todos os departamentos do Instituto são envolvidos e que, após receber as 

informações, elabora o relatório de maneira sintética e didática para posterior 

disponibilização junto aos conselhos e publicidade no site do Instituto. Após suas 

explicações, retornou a palavra para o Sr. Laércio que perguntou ao Sr. Jean se o 

próximo relatório, referente ao segundo semestre de 2021, seria encaminhado até o mês 

de fevereiro do próximo ano. Em resposta o Sr. Jean disse que essa é a previsão, 

considerando o lapso quanto ao recebimento das informações para a elaboração do 

relatório. Novamente com a palavra o Sr. Laércio propôs a aprovação do Relatório de 

Governança - 1º semestre de 2021, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo o Sr. Laércio passou para a pauta pertinente a: 3) Política de Investimentos 
2022: Iniciou esclarecendo que participou, juntamente com o Sr. André, da reunião 

realizada em 17/11/2021, junto ao Conselho de Administração, onde o Sr. Rodrigo 

Brandão, juntamente com o Sr. Thiago Norte, fizeram a apresentação da Política de 

Investimentos - 2022. Continuando passou a palavra para 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 pelo Conselho de Administração 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. O Sr. Emanoel pediu a palavra e perguntou 

sobre as consequências da previsão dos créditos consignados na PAI 2022. 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. Laércio pautou pela aprovação da Política de 

Investimentos 2022 juntamente com seu anexo I, 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. Laércio passou para a próxima 

pauta:   4) Relatório de Investimento - Outubro de 2021: O Sr. Laércio passou a 

palavra para o Sr. Rodrigo que 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. Não havendo mais 

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

sendo o mesmo aprovado por unanimidade.  Assim, continuo a reunião passando para a 

pauta 5: Alerta do TCE-SP:  O Sr. Rui, com a palavra, explicou sobre a dinâmica 

referente ao recebimento dos alertas do TCESP e sobre as justificativas elaboradas pelo 



Sr. Rodrigo e encaminhadas aos membros (documento anexo). Em seguida passou a 

palavra para o Sr. Rodrigo que disse ter conversado com os agentes fiscalizadores do 

Tribunal e que estes reconhecem que o Instituto está em dia com o envio das 

informações e que esses alertas tem como principal objetivo o de informar sobre as 

adequações das informações encaminhadas. O Sr. Láercio retomou a palavra e ressaltou 

a importância da ciência dos alertas por parte do conselho fiscal, bem como o envio de 

suas justificativas, pois esses documentos ajudarão na análise das contas pertinentes ao 

exercício de 2021, que deverão ser objeto de análise no mês de abril/2022. Sem mais 

deliberações sobre a presente pauta o Sr. Laércio passou para o próximo assunto: 6) 
Relatórios gerenciais e contratos (meses julho, agosto, setembro) - análise 
preliminar:  O Sr. Laércio iniciou dizendo que o presente conselho fez uma análise 

preliminar dos contratos encaminhados tendo em vista as extensas informações contidas 

nos documentos. Elencou que o conselho elaborou uma tabela comparativa referente aos 

contratos celebrados e aditados nos exercícios de 2020 e 2021. Ressaltou, ainda, que o 

site do Instituto está desatualizado no que se refere a inserção de alguns contratos, 

exemplificando o contrato celebrado com os Correios, que não se encontra 

disponibilizado para acesso. Em resposta o Sr. Rui disse que irá verificar o ocorrido e 

solicitará ao departamento responsável a atualização com a urgência que o caso requer. 

Retomando a palavra o Sr. Láercio fez algumas considerações pontuais sobre a redução 

do valor total previsto no contrato dos Correios em comparação ao exercício anterior, 

bem como a redução do valor pertinente ao contrato junto a RBNA Consult, que teve 

por objeto a renovação da certificação do Programa Antissuborno. Em resposta o Sr. 

Rui explicou que a redução do valor dos Correios deu-se pelo fato do Instituto ter 

cessado o envio dos holerites no último exercício e, ainda sobre esse assunto, cientificou 

os membros sobre as tratativas junto ao Banco Santander para que os beneficiários 

possam emitir seus demonstrativos de pagamento junto aos caixas eletrônicos. Sobre a 

redução do contrato junto a empresa RBNA, o Sr. Jean esclareceu que o presente 

instrumento abrangeu somente o processo de auditoria de supervisão da certificação 

Antissuborno ocorrida em 2020, sendo este o motivo da redução do valor.  Retomando a 

palavra o Sr. Laércio perguntou sobre o aumento do contrato de custódia celebrado 

junto ao Banco do Brasil. Respondendo ao questionamento o Sr. Rodrigo explicou que a 

majoração do valor deu-se pela inclusão do serviço de “marcação na curva” dos nossos 

títulos públicos. Explicou que essa opção ocorreu face a possibilidade legal e a 

iniciativa de aprimorar a gestão do Títulos em carteira. A marcação na curva permite a 

visualização exata da rentabilidade do título ao longo do tempo até o seu vencimento. 

Como o objetivo é permanecer investido até o prazo final de compra, a carteira terá 

menos volatilidade e acompanhará a inflação e a taxa contrata. Para finalizar o Sr. 

Rodrigo informou que os custos estão dentro dos praticados no mercado e que além 

disto o BB melhorou o atendimento junto a mesa de títulos públicos de forma que o 

gestor possa ter mais acesso a informações instantâneas para a aquisição destes ativos. 

O Sr. Laércio agradeceu as explicações e passou para a análise do contrato do Banco do 

Brasil cujo objeto abrange a prestação de serviços de operação bancária. Sobre esse 

tema o Sr. Laércio perguntou se o Instituto possui amparo legal para a referida 

celebração, uma vez que possuímos um contrato de venda da folha de pagamento do 



Instituto junto ao Banco Santander. O Sr. Rui esclareceu que o contrato junto ao Banco 

do Brasil manteve-se mesmo após a venda da folha de pagamento ao Banco Santander 

pelo fato do mesmo não possuir,à época da ocorrência das duas licitações, agências em 

locais mais remotos. Assim, alguns beneficiários, cerca de 200 (duzentos), precisaram 

manter suas contas junto ao Banco do Brasil para receberem seus proventos. Ainda com 

a palavra o Sr. Rui disse que irá verificar junto aos processos administrativos celebrados 

com o Banco Santander a existência de algum documento de ciência e autorização por 

parte do Banco que autorize esse procedimento. Novamente com a palavra o Sr. Laércio 

ressaltou a importância dessa autorização para evitarmos eventual ação do Banco 

Santander por descumprimento contratual. Em resposta o Sr. Rui reafirmou que irá 

verificar sobre a existência do documento e, caso não haja, providenciará o envio para a 

devida regularização dos processos. Sem mais assuntos sobre a presente pauta o Sr. 

Láercio passou para as considerações sobre os Assuntos Gerais: O Sr. Laércio passou 

para as considerações sobre os relatórios financeiros encaminhados e perguntou sobre a 

existência de dois valores repassados pertinentes a servidora Sra. Daniela Peres da 

Guarda e se esse fato se referia a Previdência Complementar. O Sr. Rui explicou que 

isso ocorre pelo fato da mesma ser servidora efetiva de dois órgãos: Prefeitura de 

Cubatão e Estado de São Paulo. Ainda com a palavra o Sr. Rui falou sobre a aprovação 

do nosso convênio de Previdência Complementar em 19/11/2021. O Sr. Cristiano 

perguntou se as regras da Previdência Complementar já estão vigentes. O Sr. Rui 

esclareceu que não, explicando que existe uma discussão ainda não sanada quanto ao 

início dessa implementação. O Sr. Vandré perguntou se a migração para o plano de 

Previdência Complementar também será obrigatória aos servidores já empossados antes 

da sua vigência. O Rui esclareceu que já elaborou um plano de migração e que já 

possuímos alguns números prévios que serão apresentados junto ao Executivo para 

deliberação quando a propostas de incentivo aos servidores para a migração. Novamente 

com a palavra o Sr. Laércio agradeceu as explicações do Sr. Rui, que aproveitou para 

elogiar ao trabalho que vem sendo feito pelo presente conselho fiscal. Finalizando o Sr. 

Láercio disse que entrará em contato com o Sr. Marcos Galvez, Chefe do Deafi, para 

solicitar algumas adequações nos relatórios de despesas encaminhados. Assim, 

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 11h42. 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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